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ُٝمْؿ َوَُم٤م  ًَ ـْ َأْهِؾ اًْمٙمَِت٤مِب ًَمْق ُيِْمُٚمقَٟمُٙمْؿ َوَُم٤م ُيِْمُٚمقَن إِٓ َأْٟمُٗم ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم : َوَدْت ـَم٤مئَِٗم٦ٌم ُِم

[. 96َيِْمُٕمُروَن . ] آل قمٛمران :   

تَِؿ ُٟمقَرُه وًمق يَمِرَه وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم : ُيِريُدوَن َأْن  يٓمٗمئقا ُٟمقَر اهللَِ سم٠مومقاهٝمؿ وي٠مسمك اهللَُ إِٓ َأْن يُ 

(23اًمتقسم٦م :  )اًْمَٙم٤مومُِروَن     

 ؿمٌٝم٤مت وردود ؿم٤مُمٚم٦م ًمٚمديمتقر ُمٜم٘مذ اًمً٘م٤مر

  شبهات النصارى حول اإلسالم

 متهود 

 

يمِمػ قمٚمامؤٟم٤م سمجٝمقدهؿ اعم٤ٌمريم٦م طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م اعمحروم٦م ، و أسم٤مٟمقا قمـ زيٖمٝم٤م و حتريػ 

اٟمٞم٦م ، و هت ومٞمٝم٤م هي٤من اهلِمٞمؿ ذم اًمٜم٤مر يمتٌٝم٤م ، و اُمتدت قم٘مٞمدة اإلؾمالم ذم اًمٌٞمئ٤مت اًمٜمٍم

 .، و ُم٤م يزال اإلؾمالم يت٘مدم إمم ىمالع اًمٜمٍماٟمٞم٦م احلّمٞمٜم٦م يدق أسمقاهب٤م سمٜمقره اًمٕمٔمٞمؿ

 

و عمقاضمٝم٦م اًمِمٛمس اًم٤ًمـمٕم٦م اضمتٝمد اًمٖمرب اًمٜمٍماين ذم سمٜم٤مء أؾمقار ُمـ اًمٙمذب و اًمٌٝمت٤من 

ل قمقام اعمًٚمٛملم سم٢مصم٤مرة يريد ُمـ ظمالهل٤م أن حيج٥م اًمْمٞم٤مء ، سمؾ و اضمتٝمد اًمٜمّم٤مرى ذم إوال

اًمِمٌٝم٤مت طمقل هذا اًمديـ ، و ًمتّمقر قمٔمؿ هذا اخلٓم٥م يٜم٘مؾ ديدات قمـ ادوارد ؾمٞمد ذم 
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إن أيمثر ُمـ ؾمتلم أًمٗم٤ًم ُمـ اًمٙمت٥م أًمٗم٧م  "م ىمقًمف: 9696ذم إسمريؾ  "شم٤ميؿ  "ُم٘م٤مل ًمف ذم جمٚم٦م 

، ومٙمؿ أًمػ سمقاؾمٓم٦م اًمنمىمٞملم"ود اإلؾمالم سمقاؾمٓم٦م اعمًٞمحٞملم اًمٖمرسمٞملم  !! 

 

أن ضمٝمقد قمٚمامئٜم٤م إزاء هذا اًمٓمقوم٤من ُمـ اإلوالل و اًمتْمٚمٞمؾ ُم٤ٌمريم٦م ُمِمٙمقرة،  و ٓ ري٥م

همػم أٟمٜم٤م سمحؼ ٟمحت٤مج إمم اعمزيد ُمـ اًمدراؾم٦م و اًمٌح٨م اًمٚمذان يتٜم٤مؾم٤ٌمن و ذاؾم٦م اهلجٛم٦م و 

 .أمهٞم٦م اعمقوقع

 

 : و قد كاىت املوضوعات التي ركزت علوها الدراسات النرصاىوة كالتايل

 

1- ؾمالماًمتِمٙمٞمؽ ذم ُمّمدري٦م اإل . 

 .اًمٓمٕمـ ذم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-2

 .اًمٓمٕمـ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ-3

 .اًمٓمٕمـ ذم ؾمٜم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-4

 .اًمٓمٕمـ ذم شم٤مريخ اإلؾمالم قمغم ُمر اًمٕمّمقر-5

 .اًمزقمؿ سم٠من اًم٘مرآن ىمد طمقى ذم دومتٞمف ُم٤م ي١ميد اعمٕمت٘مدات و اًمٙمت٥م اًمٜمٍماٟمٞم٦م-6
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ـ ضمٝمقد قمٚمامئٜم٤م ذم اًمٙمت٥م اًمتل اظمتّم٧م سمٛم٘م٤مرقم٦م و ذم ضمٝمدٟم٤م اعمتقاوع ٟمٕمرض ٟمامذج ُم

اًمٜمٍماٟمٞم٦م سمٕمٞمدًا قمـ شمٚمؽ اجلٝمقد اعم٤ٌمريم٦م اًمتل ووٕم٧م ًمٚمرد قمغم اًمدراؾم٤مت آؾمتنماىمٞم٦م 

 .اًمتل ي٘مقم هب٤م اًمٞمٝمقد وهمػمهؿ ُمـ قمٚمامٟمٞمل اًمٖمرب وُمالطمدشمف

 

 .و اًمذي يدقمقٟم٤م إمم هذا وٞمؼ هذه اًمدراؾم٦م قمـ ُمثؾ هذا اعمقوقع اًمٙمٌػم

 

ل : منهج النصارى يف شبهاهتم عن اإلسالماملطلب األو  

 

و ىمٌؾ أن ٟمٚم٩م ذم قمرض ٟمامذج ًمٚمِمٌٝم٤مت اًمتل أصم٤مره٤م اًمٜمّم٤مرى قمغم قم٘م٤مئد اإلؾمالم اعمختٚمٗم٦م 

ٟم٘مػ قمغم سمٕمض ُمالُمح اعمٜمٝم٩م اًمذي اظمتٓمف اًمٜمّم٤مرى ذم إصم٤مرة اًمِمٌٝم٤مت طمقل اإلؾمالم ، 

الم ظمٚمٞمط ُمـ وم٘مد ؿم٤مب ومٝمٛمٝمؿ ًمإلؾمالم اًمٙمثػم ُمـ اًمٖمٌش ، ويم٤مٟم٧م ومٙمرهتؿ قمـ اإلؾم

ذًمؽ اًمٖمٌش و احل٘مد اًمذي شمٙمٜمف صدورهؿ ًمٚمحؼ اًمذي ؾمٓمع ومحج٥م اًمْمالل سمْمٞم٤مئف 

 .وطمجتف
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وأهؿ ُم٤ميذيمر هٜم٤م هق اًمٙمذب واًمتحريػ واعمٖم٤مًمٓم٦م ُمـ اًمٜمّم٤مرى اًمذيـ شمّمدوا ًمٜم٘مد 

 .اإلؾمالم ودراؾمتف

 

 : الكذب و التالعب يف النصوص

 

 "ىمقل وهٞم٥م ظمٚمٞمؾ ذم يمت٤مسمف  ُم٤مرس اًمٜمّم٤مرى اًمٙمذب ذم ٟم٘مدهؿ هلذا اًمديـ ، و ُمـ ذًمؽ

ذم ؾمٞم٤مق طمديثف قمـ ُمٕمجزات اعمًٞمح اعمذيمقرة ذم  "اؾمتح٤مًم٦م حتريػ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس 

و إن يم٤من سمٕمض اعمٗمنيـ حي٤موًمقن أن ي٘مٚمٚمقا ُمـ ؿم٠من اًمًٞمد اعمًٞمح ذم "اًم٘مرآن، ومٞم٘مقل: 

هل هلل  اعم٘مدرة ىم٤مئٚملم : إٟمف يّمٜمع هذا سم٠مُمر اهلل ، ومٜمجد أن اإلؾمالم يِمٝمد سم٠من هذه اعم٘مدرة

  ." وم٘مط

 

و ُمـ اعمٕمٚمقم قمٜمد يمؾ ُمًٚمؿ أو ُمٓمٚمع قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أن اًمذي أطم٤مل ُمٕمجزات اعمًٞمح 

 . إمم ىمدرة اهلل و إذٟمف هق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ و ًمٞمس ُمٗمنوه
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طملم زقمؿ أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  "احلؼ"و ُمـ اًمٙمذب أيْم٤ًم ُم٤م ىم٤مًمف ص٤مطم٥م يمت٤مب 

٤مُمف يمام ىم٤مم اعمًٞمح، ومٚمام مل ي٘مؿ ارشمد اعمًٚمٛمقن قمـ اإلؾمالموؾمٚمؿ عم٤م ُم٤مت اٟمتٔمر اعمًٚمٛمقن ىمٞم " 

. 

 

و ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًم٘مرآن سح سمٛمثٚمٞم٦م رؾمقل اهلل ًم٤ًمئر اًمٌنم ذم ظم٤مصٞم٦م اعمقت، و ىمد سح 

اًم٘مرآن سمٛمقشمف، و مل يرد رء ومٞمف أو قمـ رؾمقًمٜم٤م يٗمٞمد ىمٞم٤مُمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اعمقت ، 

هذا اًم٘مقل حلٔم٦م ذهقًمف قمٜمد وم٤مضمٕمتف سمرؾمقل اهلل صغم اهلل و ىمد روي قمـ قمٛمر أٟمف ىم٤مل ُمثؾ 

 .قمٚمٞمف وؾمٚمؿ و هقم٤من ُم٤م أوم٤مق ُمٜمف

 

و أُم٤م طمريم٦م اًمردة وم٘مد سمدأت إسم٤من طمٞم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٔمٝمقر إؾمقد اًمٕمٜمز ، و 

 .ومِم٧م سمٕمد ووم٤مشمف، و مل يٙمـ ُمـ دواقمٞمٝم٤م ُمثؾ هذا اًم٘مقل اًمذي ذيمره اًمٜمٍماين

 

ًم٘مس ذوش و هق قمريب ومٚمًٓمٞمٜمل ذم ُمٜم٤مفمرشمف ًمديدات أُم٤مم و ُمـ اًمٙمذب أيْم٤ًم ىمقل ا

ًمٙمـ  "مجٝمقر ُمـ إقم٤مضمؿ اًمذيـ ٓ يٕمرومقن اًمٕمرسمٞم٦م، ومٞم٘مقل ُمٙمذسم٤ًم اًم٘مرآن ذم قمرسمٞمتف: 

حمٛمدًا اؾمتٕمٛمؾ يمثػمًا ُمـ اًمٙمٚمامت و اجلٛمؾ إضمٜمٌٞم٦م ذم اًم٘مرآن ، و هذا يؽمك يمثػمًا ُمـ 

ذم  …سمحٞم٨م حتت٤مج إمم قمدة ًمٖم٤مت أظمرىاًمت٤ًمؤل قمٜمد اًمٜم٤مس إن يم٤مٟم٧م ًمٖم٦م اهلل همػم يم٤مومٞم٦م 
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، و سم٤مًمٓمٌع ٓ يقضمد ذم اًم٘مرآن مجٚم٦م همػم قمرسمٞم٦م ، وم٘مد  "يمت٤مب ادقمل أن اهلل أوطم٤مه سم٤مًمٕمرسمٞم٦م

 . ٟمزل سمٚم٤ًمن قمريب ُمٌلم

 

اعمًٚمٛمقن همػم اًمٕمرب يِمٕمرون سم٠مهنؿ جمؼمون أن حيٗمٔمقا قمغم  "و ُمـ اًمٙمذب أيْم٤ًم ىمقًمف: 

و أي ُمـ  "ع أهنؿ ٓ يتٙمٚمٛمقهن٤م و ٓ يتخ٤مـمٌقهن٤م إىمؾ أرسمٕملم ؾمقرة ُمـ اًم٘مرآن سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ُم

 . اًمٕمٚمامء مل يقضم٥م ُمثؾ هذا

 

اًمٜمٍماين سم٠من رؾمقل اهلل ُم٤م يم٤من يدري ُمـ  "احلؼ"و ُمـ اًمٙمذب أيْم٤ًم ىمقل ص٤مطم٥م يمت٤مب 

و أراد إؾمامقمٞمؾ و إؾمح٤مق ، و   "أٟم٤م اسمـ اًمذسمٞمحلم "اًمذسمٞمح إؾمامقمٞمؾ أم إؾمح٤مق ًمذًمؽ ىم٤مل :

ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت و اًمتل ذيمرت ىمّم٦م اًمذسمٞمح ذم ؾمٞم٤مق طمديثٝم٤م يرد اسمـ اخلٓمٞم٥م سمذيمر آي٤مت 

قمـ إؾمامقمٞمؾ ، صمؿ اشمٌٕم٧م ذًمؽ سم٤محلدي٨م قمـ إؾمح٤مق و سمِم٤مرة اهلل إلسمراهٞمؿ سمف ، و أُم٤م 

ومال ظمالف ذم أن ُمراد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  -ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م سمّمحتف ًمّمح٦م ُمٕمٜم٤مه  -احلدي٨م 

ّم٦م ٟمج٤مة أسمٞمف ُمـ اًمذسمح ُمًٌقـم٦م ذم وؾمٚمؿ أٟمف اسمـ اًمذسمٞمحلم: قمٌد اهلل أسمقه و إؾمامقمٞمؾ ، و ىم

 . يمت٥م اًمتقاريخ

 

 : حتريف النصوص
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و يٚمج٠م اًمٜمّم٤مرى أيْم٤ًم إمم حتريػ أًمٗم٤مظ اًمٜمّمقص اإلؾمالُمٞم٦م ، و ُمـ ذًمؽ ىمقل اًم٘مس 

أٟمتؿ ُمٕمنم اعمًٚمٛملم شمٕمت٘مدون أن اعمًٞمح ُم٤م زال قمغم ىمٞمد  "ذوش عمًتٛمٕمٞمف اإلٟمجٚمٞمز:

ًمٙمٜمٜم٤م إذا ىم٤مرٟم٤م هذا سمام ضم٤مء ذم اًم٘مرآن  "وش .ي٘مقل ديدات : ٟمٕمؿ. وم٠ميمٛمؾ اًم٘مس ذ "احلٞم٤مة 

و اًمًالم قمكم يقم وًمدت و يقم أُمقت و يقم  }وم٢مٟمٜم٤م ؾمٜمجد شمٜم٤مىمْم٤ًم ، وم٢من اًم٘مرآن ي٘مقل 

و ؾمالم قمكم يقم وًمدت و يقم ُم٧م و "ىمرأه٤م ذم اًمٕمرسمٞم٦م صحٞمح٦م ، صمؿ شمرمجٝم٤م :  {أسمٕم٨م طمٞم٤ًم 

اعمًت٘مٌؾ إمم أومٕم٤مل ُم٤موٞم٦م  ومحقل إومٕم٤مل اعمْم٤مرقم٦م و اًمتل يراد ُمٜمٝم٤م "يقم أسمٕم٨م طمٞم٤ًم 

ُمًتٖماًل ضمٝمؾ ُمًتٛمٕمٞمف سمٚمٖم٦م اًمٕمرب، و فمـ أن طمٞمٚمتف و يمذسمف يٜمٓمكم قمغم اًمٕمالُم٦م إقمجٛمل 

 . ديدات

 

و ُمـ اًمتحريػ اًمذي ُم٤مرؾمف اًمٜمّم٤مرى حتريػ اعمٕم٤مين و ُمـ ذًمؽ اخلٚمط اًمذي وىمٕمقا سمف و 

٤م قمٚمٞمٝمؿ اًمٓمقوم٤من وم٠مرؾمٚمٜم }ٟمًٌقه ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، وم٘مد زقمٛمقا أن ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ىمّم٦م ُمقؾمك 

يتحدث قمـ اًمٓمقوم٤من اًمذي وىمع زُمـ ٟمقح، ومٝمق سمذًمؽ خيٚمط سملم طمديثلم ُمت٤ٌمقمديـ ذم   {

 .اًمزُم٤من

 

و اًم٘مرآن ىمد ومّمؾ ذم احلدي٨م قمـ ـمقوم٤من ٟمقح، و أؿم٤مر إمم اهلالك اًمذي أطمدصمف ومٞمام ذيمر 

 . ـمقوم٤مٟم٤ًم صٖمػمًا يم٤من أطمد ُم٤م قمذب سمف اًمذيـ يمٗمروا سمٛمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم
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رآن ـمقوم٤من ٟمقح اًمٕمٔمٞمؿ و ـمقوم٤من ُمقؾمك سمٛمٍم، يمذا ذيمرت اًمتقراة ويمام ذيمر اًم٘م

( صمؿ حتدصم٧م قمـ ـمقوم٤من 32-9/91اًمٓمقوم٤مٟملم، ومٓمقوم٤من ٟمقح حتدث قمٜمف ؾمٗمر) اًمتٙمقيـ 

آظمر أص٤مب ُمٍم اٟمت٘م٤مُم٤ًم ُمـ ومرقمقن اًمذي مل ي١مُمـ سمٛمقؾمك، و مل يٓمٚمؼ سمٜمل إهائٞمؾ، وم٘مد 

. ه٤م أٟم٤م همدًا ُمثؾ أن أُمٓمر أٟم٧م ُمٕم٤مٟمد سمٕمد ًمِمٕمٌل طمتك ٓ شمٓمٚم٘مف "ىم٤مل ُمقؾمك ًمٗمرقمقن:

ومٜمزل اعمٓمر و اًمؼمد ، ومققمد ومرقمقن ُمقؾمك سم٢مـمالق ؿمٕم٥م  "سمردًا قمٔمٞماًم مل يٙمـ ُمثٚمف ذم ُمٍم

ًمٙمـ ومرقمقن عم٤م رأى أن اعمٓمر و اًمؼمد و اًمرقمقد ،و ىمد اٟم٘مٓمٕم٧م قم٤مد خيٓمئ و  "سمٜمل إهائٞمؾ

22-6/99)اخلروج "…أهم٤مظ ىمٚمٌف هق و قمٌٞمده ). 

 

و ُمـ ىمٌٚمف يمت٤مب  }ف احلداد اخلقري ذم شمٕم٘مٞمٌف قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم و ُمـ اًمتحريػ أيْم٤ًم ُم٤م ىم٤مًم

إن حمٛمد يٍمح هن٤مئٞم٤ًم سمام ٓ ي٘مٌؾ اًمِمؽ سم٠من إُم٤مم  "، ومٞم٘مقل احلداد: {ُمقؾمك إُم٤مُم٤ًم و رمح٦م 

، و أي٦م إٟمام شمتحدث قمـ اًمتقراة اًمّمحٞمح٦م اًمتل أٟمزهل٤م اهلل قمغم  "اًم٘مرآن هق يمت٤مب ُمقؾمك

يمام وصٗم٧م ذم آي٤مت أظمر سم٠مهن٤م هدى و ٟمقر ، و ًمٞمس ذم ُمقؾمك ومٙم٤مٟم٧م ًم٘مقُمف إُم٤مُم٤ًم و رمح٦م 

أن اًمتقراة إُم٤مم ًمٚم٘مرآن -يمام زقمؿ احلداد-اًمٜمص سحي٤ًم   . 

 

أُم٤م اًمٜمص اًمقارد ذم  "قمـ ىمْمٞم٦م صٚم٥م اعمًٞمح ومٞم٘مقل: "آؾمتح٤مًم٦م  "و يتحدث يمت٤مب 

تٚمٜم٤م وىمقهلؿ إٟم٤م ىم }ؾمقرة اًمٜم٤ًمء ، و اًمذي ىمد يٌدو ومٞمف ُمٕمٜمك إٟمٙم٤مر اعمًٞمح و ُمقشمف طمٞم٨م ضم٤مء 
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وم٢من هذه  {اعمًٞمح قمٞمًك اسمـ ُمريؿ رؾمقل اهلل و ُم٤م ىمتٚمقه و ُم٤م صٚمٌقه و ًمٙمـ ؿمٌف هلؿ 

اًمٙمٚمامت اًمتل يراه٤م اًمٌٕمض ود اإليامن اعمًٞمحل سم٤مًمّمٚم٥م هل ذم اًمقاىمع دًمٞمؾ قمغم اًمّمٚم٥م 

ٕن اًمٞمٝمقد مل ي٘متٚمقه و مل يّمٚمٌقه،  {إٟم٤م ىمتٚمٜم٤م اعمًٞمح  }، و ًمٙمٜمٝم٤م شمٙمذي٥م ًمٚمٞمٝمقد ذم ىمقهلؿ 

يٙمقٟمقا أصح٤مب اًمًٚمٓم٦م و احلٙمؿ أي٤مم فمٝمقر اًمًٞمد اعمًٞمح سم٤مجلًد ، و إٟمام يم٤مٟم٧م  ٕهنؿ مل

اًمًٚمٓم٦م سمٞمد اًمروُم٤من ، ًمذًمؽ وم٤مًمروُم٤من هؿ اًمذيـ ٟمٗمذوا احلٙمؿ سمّمٚم٥م اًمًٞمد اعمًٞمح ، و ىمد 

ظمٞمؾ ًمٚمٞمٝمقد ، و ؿمٌف هلؿ سم٠مهنؿ ىمتٚمقا اًمًٞمد اعمًٞمح و صٚمٌقه، ٕهنؿ يم٤مٟمقا أصح٤مب ؿمٙم٤مي٦م ، 

ختٞمٚمقا سمذًمؽ ومٕمٜمدُم٤م أضمٞم٧ٌم ؿمٙمقاهؿ  " . 

 

و هذا اإلهمراب ذم اًمتٗمًػم مل يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ ُمٗمني اًم٘مرآن و ًمق قمغم وضمف وٕمٞمػ ، و 

هؾ يٕم٘مؾ أٓ يٜم٥ًم اًم٘متؾ ًمٚمٞمٝمقد إٓ إذا ىم٤مُمقا سم٠مٟمٗمًٝمؿ سمٛم٤ٌمذة اًم٘متؾ ، و أُم٤م ذه٤مهبؿ ذم 

قت و مجع ُمـ اًمِمٞمقخ و رؤؾم٤مء اًمٙمٝمٜم٦م ًمٚم٘مٌض قمغم اعمًٞمح ، صمؿ حم٤ميمٛمتف و احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٤معم

دومٕمف ًمٚمح٤ميمؿ اًمروُم٤مين ًمٞمٜمٗمذ احلٙمؿ ، صمؿ إسارهؿ قمغم اًمتٜمٗمٞمذ ، و رومض إـمالىمف سمٕمد أن 

اىمتٜمع احل٤ميمؿ أٟمف سم٤مر وسمريء ، و قمرض قمٚمٞمٝمؿ إـمالىمف ، ومٍمظمقا و ه٤مضمقا : اصٚمٌف . ومخ٤مف 

 .…سمٞمالـمس ُمـ اًمٗمتٜم٦م ، وم٤مُمتثؾ ُٕمرهؿ سمٕمد أن اهتٛمقه سم٠مٟمف ٓ حي٥م اًم٘مٞمٍم

 

اًمٞمٝمقد ًمٞمًقا هؿ اًم٘متٚم٦م، سمؾ احل٤ميمؿ اًمروُم٤مين ، صمؿ ُم٤مذا قمـ ىمقًمف  أومٌٕمد ذًمؽ يمٚمف ي٘م٤مل سم٠من

صمؿ قمغم أي طم٤مل وم٢من أي٤مت مل شمٙمـ شمٜم٤مىمش  {و ُم٤م ىمتٚمقه ي٘مٞمٜم٤ًم * سمؾ رومٕمف اهلل إًمٞمف  }شمٕم٤ممم 
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ُمـ اًم٘م٤مشمؾ اًمٞمٝمقد أم اًمروُم٤من ، إٟمام يم٤مٟم٧م شم١ميمد ٟمج٤مة اعمًٞمح مم٤م فمٜمف اًمٞمٝمقد ُمـ أهنؿ متٙمٜمقا 

 .ُمٜمف و ىمتٚمقه

 

طمتك إذا سمٚمغ ُمٖمرب اًمِمٛمس و ضمده٤م  }طمرف اًم٘مس أٟمٞمس ذوش اعمٕمٜمك ذم ىمقًمف و ُمثٚمف 

ًم٘مد يم٤من اخلراومٞمقن اًم٘مداُمك ذم قمٍم حمٛمد يٕمت٘مدون "وم٘م٤مل ذوش : {شمٖمرب ذم قملم محئ٦م 

ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء : ًمٞمس "ي٘مقل اًم٘مٗم٤مل ذم شمٗمًػم هذه أي٦م "أن اًمِمٛمس شمٖمرب ذم يٜمٌقع

ُمنمىم٤ًم طمتك وصؾ إمم ضمرُمٝم٤م و ُمًٝم٤م ، ٕهن٤م شمدور ُمع اعمراد أٟمف اٟمتٝمك إمم اًمِمٛمس ُمٖمرسم٤ًم و 

اًمًامء طمقل إرض،ُمـ همػم أن شمٚمتّمؼ سم٤مٕرض ، و هل أقمٔمؿ ُمـ أن شمدظمؾ ذم قملم ُمـ 

قمٞمقن إرض ، سمؾ هل أيمؼم ُمـ إرض أوٕم٤موم٤ًم ُمْم٤مقمٗم٦م ، سمؾ اعمراد أٟمف اٟمتٝمك إمم آظمر 

لم شمٖمرب ذم قملم محئ٦م ، اًمٕمامرة ُمـ ضمٝم٦م اعمٖمرب و ُمـ ضمٝم٦م اعمنمق ، ومقضمده٤م ذم رأي اًمٕم

 . " يمام أٟم٤م ٟمِم٤مهده٤م ذم إرض اعمٚم٤ًمء يم٠مهن٤م شمدظمؾ ذم إرض

 

ُمٖمرب اًمِمٛمس هق اعمٙم٤من اًمذي شمٖمرب قمٜمده  "و ي٘مقل ؾمٞمد ىمٓم٥م ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك هذه أي٦م : 

وراء إومؼ ، و هق خيتٚمػ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمقاوع ، ومٌٕمض اعمقاوع يرى اًمرائل ومٞمٝم٤م أن 

و اًمٔم٤مهر ُمـ اًمٜمص أن …، .شمٖمرب ذم اعم٤مء يمام ذم اعمحٞمٓم٤مت  اًمِمٛمس شمٖمرب ظمٚمػ اجلٌؾ

ومرأى اًمِمٛمس …ذا اًم٘مرٟملم همرب طمتك وصؾ إمم ٟم٘مٓم٦م قمغم ؿم٤مـمئ اعمحٞمط إـمٚمز، 

شمٖمرب ومٞمف. و إرضمح أٟمف يم٤من قمٜمد ُمّم٥م أطمد إهن٤مر طمٞم٨م شمٙمثر إقمِم٤مب ، و جيتٛمع 
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قمٜمد هذه احلٛم٠مة وضمد ذو …طمقهل٤م ـملم ًمزج هق احلٛم٠م ، و شمقضمد اًمؼمك، و يم٠مهن٤م قمٞمقن اعم٤مء

 . "…اًم٘مرٟملم ىمقُم٤مً 

 

و هٙمذا يٙمِمػ قمٚمامؤٟم٤م هذا اًمتحريػ ًمٚمٜمٍماين ، وم٤مًم٘مرآن مل ي٘مؾ سم٠من اًمِمٛمس همرسم٧م ذم 

وضمده٤م شمٖمرب ذم قملم محئ٦م }قملم محئ٦م ، سمؾ ذيمر ُم٤م رآه ذو اًم٘مرٟملم   } . 

 

ون و ُمـ اًمتحريػ أيْم٤ًم أن اًمٜمّم٤مرى طملم اؾمتِمٝم٤مدهؿ سم٤مًمٜمّمقص اإلؾمالُمٞم٦م يم٤مٟمقا خيت٤مر

ُم٤م يٕمجٌٝمؿ ُمـ اًمٜمص و يدقمقن ُم٤م ٓ يقاومؼ هقاهؿ ، و ُمـ ذًمؽ ىمقل وهٞم٥م ظمٚمٞمؾ ذم يمت٤مسمف 

ذم ؾمٞم٤مق طمديثف قمـ أدًم٦م أًمقهٞم٦م اعمًٞمح ذم اًم٘مرآن و  "اؾمتح٤مًم٦م حتريػ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس  "

ٓ شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م طمتك يٜمزل  "ىم٤مئاًل: 919روى اًمٌخ٤مري ذم اجلزء اًمث٤مًم٨م ص"اًمًٜم٦م ومٞم٘مقل: 

،  و ذم هذا دًمٞمؾ ىم٤مـمع قمغم أًمقهٞم٦م اًمًٞمد اعمًٞمح، ٕن  "ٙماًم ُم٘مًٓم٤ًم ومٞمٙمؿ اسمـ ُمريؿ طم

 . " اًمديٜمقٟم٦م هلل وطمده

 

ومٞمٙمن اًمّمٚمٞم٥م و ي٘متؾ اخلٜمزير و  "و ىمد همض اًمٜمٍماين ـمرومف قمـ سم٘مٞم٦م احلدي٨م و ومٞمف : 

وم٤مُٕمقر اعمذيمقرة ذم شمتٛم٦م احلدي٨م شمدل قمغم  "يْمع اجلزي٦م و يٗمٞمض اعم٤مل طمتك ٓ ي٘مٌٚمف أطمد

ٍماٟمٞم٦م ، و أن اعمًٞمح ؾمٞمحٓمؿ رُمزه٤م )اًمّمٚمٞم٥م( ، و أٟمف ؾمٞمحٙمؿ سمنميٕم٦م حمٛمد سمٓمالن اًمٜم
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صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، يمام أن احلدي٨م يتحدث قمـ أطمداث ىمٌؾ اًم٘مٞم٤مُم٦م ، وم٤مًم٤ًمقم٦م ٓ شم٘مقم 

 .طمتك حتّمؾ هذه إُمقر ، و اًمديٜمقٟم٦م اًمٙمؼمى إٟمام شمٙمقن سمٕمد ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م

 

صمؿ ردوا إمم  }ٞمديـ اخلالئؼ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم و ٟمّمقص اًم٘مرآن سحي٦م ذم أن اهلل هق اًمذي ؾم

  { اهلل ُمقٓهؿ احلؼ إٓ ًمف احلٙمؿ و هق أهع احل٤مؾمٌلم

 

 

 : مغالطات النصارى

 

و ي٘مع اًمٜمّم٤مرى قمٜمد إصم٤مرهتؿ ًمٚمِمٌٝم٤مت ذم ُمٖم٤مًمٓم٤مت ذم آؾمتدٓل ، و ُمـ ذًمؽ ىمقل طمٌٞم٥م 

سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع ، و اجلٛمع  إن اهلل ذم اًم٘مرآن حتدث قمـ ٟمٗمًف ": "أدي٤من اًمٕم٤ممل  "ؾمٕمٞمد ذم يمت٤مسمف 

ٟم٥ًم اًم٘مرآن اخلٚمؼ ًمٚمٛمًٞمح ، ومٞمٙمقن ُمع اهلل اًمذي حتدث  "و ي٘مقل :  "يدل قمغم اًمتثٚمٞم٨م 

 ." قمـ ٟمٗمًف سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع : أي اصمٜم٤من.. و ُمـ خيٚمؼ طمٞم٤ًم يٙمقن إهل٤مً 

 

سمٕمد أن ذيمر أن اًم٘مرآن جيٕمؾ ُمـ ُمٕمجزات اعمًٞمح أٟمف  "آؾمتح٤مًم٦م  "و ُمثٚمف ضم٤مء ذم يمت٤مب 

لم يمٝمٞمئ٦م اًمٓمػم ومٞمٙمقن ـمػمًا . و ذيمر سم٠من اعمًٞمح حيٞمل اعمقشمك صمؿ ىم٤مل وهٞم٥م خيٚمؼ ُمـ اًمٓم
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وم٢مذا يم٤من اإلؾمالم يِمٝمد سم٠من اًمذي حيٞمل اًمٕمٔم٤مم و هل رُمٞمؿ هق اًمذي أٟمِم٠مه٤م أول  "ظمٚمٞمؾ:

ُمرة وم٘مط ، ومٛمـ يٙمقن اًمًٞمد اعمًٞمح اًمذي يِمٝمد ًمف اإلؾمالم سم٠مٟمف حيٞمل اعمقشمك؟ أًمٞمس هق اهلل 

ٞم٧م اًمذي أٟمِم٠مه٤م أول ُمرة ؟احلل اًم٘مٞمقم اعمحٞمل اعمٛم " . 

 

و اعمٖم٤مًمٓم٦م شمٙمٛمـ ذم أن أي٤مت ٟمّم٧م ذم أن ذًمؽ يٙمقن سم٢مذن اهلل .أي أٟمف شمٕم٤ممم هق اًمٗم٤مقمؾ 

 .احل٘مٞم٘مل ًمإلطمٞم٤مء و اخلٚمؼ

 

يمام أن ُمٕمجزات اعمًٞمح ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمّمقص اًمتل وردت ومٞمٝم٤م سمٞمٜم٧م أن اعمًٞمح إٟمام هق 

 .رؾمقل اهلل ومح٥ًم

 

وهٞم٥م ظمٚمٞمؾ ذم ؾمٞم٤مق اؾمتدًٓمف قمغم وضمقد اًمتثٚمٞم٨م ذم اإلؾمالم و ُمـ اعمٖم٤مًمٓم٦م أيْم٤ًم ُم٤م ىم٤مًمف 

قمٜمدُم٤م ي٘مًؿ اًمِمخص اعمًٚمؿ ومٌؿ ي٘مًؿ ؟ إٟمف ي٘مقل: و اهلل اًمٕمٔمٞمؿ صمالصم٦م. عم٤مذا مل "طمٞم٨م ىم٤مل:

إذا يم٤من اعم٘مّمقد هق اًمتقيمٞمد وم٢من إومْمؾ ذم هذه احل٤مل …ي٘مؾ: و اهلل اًمٕمٔمٞمؿ . و يٙمتٗمل ؟

اد أيمثر يمثػمًا ًمْمامن اًمتقيمٞمد. و ًمٙمـ اعمٕمٜمك اًمّمحٞمح أن ٟمردد و سمدًٓ ُمـ صمالصم٦م اًم٘مقل سم٠مقمد

و اهلل اًمروح "و"و اهلل آسمـ"و  "و اهلل إب"ذم اًم٘مقل: و اهلل اًمٕمٔمٞمؿ صمالصم٦م هق 

عم٤مذا يتؿ سم٤مًمثالصم٦م ؟..إن ذًمؽ …..و وُمٕمٚمقم أن اًمٓمالق ذم اإلؾمالم يتؿ ذم اًمثالصم٦م"اًم٘مدس
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اًم٘مدس ، و أن ذًمؽ ٟم٘مؾ إمم اإلؾمالم  يرضمع إمم أن زواضمٜم٤م يتؿ سم٤مؾمؿ أب و آسمـ و روح

 ." ُمع سمٕمض اًمتٕمديالت

 

و ُمـ اعمٕمٚمقم أن اعمًٚمؿ طملم يٙمرر اًمًٌٛمٚم٦م أو أي٤ًم ُمـ يمالُمف صمالصم٤ًم ٓ خيٓمر سم٤ٌمل شمثٚمٞم٨م 

اًمٜمّم٤مرى ، و إٟمام هق أؾمٚمقب ذم شمقيمٞمد اًمٙمالم أو اعمٕم٤مين ، و اًمٕمرب شمٕمتؼم اًمرىمؿ صمالصم٦م ُمـ 

 "اًمًٌٕملم ظمالوم٤ًم ًمالصمٜملم و إرسمٕم٦م و اًمًت٦م.يمام أن  إرىم٤مم اًمتل شمٗمٞمد اًمٙمثرة يم٤مًمًٌٕم٦م و

هل أول اجلٛمع اعمٗمٞمد ًمٚمٙمثرة ، ًمذا يٙمثر اؾمتخداُمف ذم يمالم اًمٜم٤مس "اًمثالصم٦م   . 

 

و يرد اعمٓمٕمٜمل ؿمٌٝم٦م اًمٜمٍماين، و يٌلم سم٠من اعمًٚمؿ إٟمام ي٘مقل: و اهلل اًمٕمٔمٞمؿ صمالصم٤ًم ، و ًمٞمس 

ؿ صمالث ُمرات، و ُمـ اعمٛمٙمـ أن ي٘مًؿ ُمرة . أي أىمً"ُمرة  "صمالصم٦م. ومتٛمٞمٞمز اًمٕمدد شم٘مديره : 

 .أو قمنمة ، و ذًمؽ يمٚمف ٓ قمالىم٦م ًمف سم٤مًمتثٚمٞم٨م

 

و يًخر اسمـ اخلٓمٞم٥م ُمـ هذا اًمٜمقع ُمـ آؾمتدٓل ، و يرى أٟمف يٛمٙمـ ًمٚمٜمّم٤مرى أن 

يًتدًمقا أيْم٤ًم ًمّمح٦م ُمٕمت٘مد اًمتثٚمٞم٨م سمٙمقن اعمخٚمٗملم صمالصم٦م ، و قمدة اعمٓمٚم٘م٦م اًمٞم٤مئس صمالصم٦م 

و هٙمذا ومٙمؾ هذه شمّمٚمح دًمٞماًل …ٛمتع أن يّمقم ذم احل٩م صمالصم٦م أي٤ممأؿمٝمر ، و يٗمرض قمغم اعمت

 !قمغم اًمتثٚمٞم٨م؟
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و ُمـ اعمٖم٤مًمٓم٦م أيْم٤ًم ىمقل اًم٘مس ذوش أن ذم اًم٘مرآن أؾمامء همػم قمرسمٞم٦م يم٢مسمراهٞمؿ و ومرقمقن و 

و أن هذا يتٜم٤مىمض ُمع قمرسمٞم٦م اًم٘مرآن ، و أؾمامء إقمالم ٓ قمالىم٦م هلؿ سمٚمٖم٦م اعم٘م٤مل …آدم . 

 

ضمف قمغم شمًٛمٞم٦م اعمًٞمح سمٕمٞمًك سمٞمٜمام شمًٛمٞمف إٟم٤مضمٞمؾ سم٤مٓؾمؿ اًمٕمؼمي أو و ُمـ اعمٖم٤مًمٓم٦م اطمتج٤م

أدقمق اًمًٞمد ديدات ًمٜمرى إن يم٤من يًتٓمٞمع أن ينمح ًمٙمؿ ُمـ  "ومٞم٘مقل :  "يًقع  "اًمني٤مين 

. و اعمٖم٤مًمٓم٦م شمٙمٛمـ  "ذم اًم٘مرآن ذم طملم أن اؾمٛمف :يًقع سم٤مًمٕمرسمٞم٦م "قمٞمًك  "أيـ أشمك سمٙمٚمٛم٦م 

٤مئر اًمٚمٖم٤مت ، و هل أن إؾمامء و إًمٗم٤مظ قمٜمدُم٤م شمٜمت٘مؾ ذم أٟمف يتج٤مهؾ طم٘مٞم٘م٦م ُمٕمٝمقدة ذم ؾم

ُمـ ًمٖم٤مهت٤م إمم ًمٖم٤مت أظمرى ومٚمٞمس سم٤مًميورة أن شمٌ٘مك اًمٙمٚمٛم٦م يمام هل، سمؾ يٕم٤مد سومٝم٤م سمام 

يالئؿ اًمٚم٤ًمن اًمذي شمرمج٧م إًمٞمف ، و هق ُم٤م صٜمٕمف ذوش ٟمٗمًف سمٕمد دىم٤مئؼ طملم ىم٤مل و هق 

وم٤مؾمتخدم  "…قمٞمًك أٟم٤م هق اًمٍماطوم٘م٤مل ًمف  "يٜم٘مؾ ٟمّم٤ًم إٟمجٞمٚمٞم٤ًم سم٠مؾمٚمقب حم٤مٍك ًمٚم٘مرآن 

، وم٤مؾمتخدم آؾمؿ "ُم٤مري٦م  "آؾمؿ اًمٕمريب ًمٚمٛمًٞمح، و ومٕمؾ ذًمؽ صم٤مٟمٞم٦م طملم قمرب اؾمؿ 

 "يمذًمؽ زوضمتف اًمث٤مُمٜم٦م  "، و ذًمؽ ذم ىمقًمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :"ُمريؿ  "اًمٕمريب

يم٤مٟم٧م قمْمقًا ذم ـم٤مئٗم٦م ُمًٞمحٞم٦م ذم ُمٍم "ُمريؿ  " . 

 

 "قم٤مم:911إؿمٕمٞم٤مء ىم٤مل ىمٌؾ اعمٞمالد سمٜمحق ":"احلؼ"طم٥م يمت٤مب و ُمـ اعمٖم٤مًمٓم٦م أيْم٤ًم ىمقل ص٤م

( سمٞمٜمام اًمٕمٚمامء مل جيٛمٕمقا قمغم يمرويتٝم٤م إٓ ذم قم٤مم 21/33)إؿمٕمٞم٤م  "اجل٤مًمس قمغم يمرة إرض 
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 {و اهلل ضمٕمؾ ًمٙمؿ إرض سم٤ًمـم٤ًم  } {و إرض ُمددٟم٤مه٤م  }م ، و سمٞمٜمام ي٘مقل اًم٘مرآن 9422

ين ُمـ هذه أي٤مت أن اًم٘مرآن، ي٘مقل سمٕمدم وم٤مؾمتٜمت٩م اًمٜمٍما " {و هق اًمذي ُمد إرض  }

 .يمروي٦م إرض

 

و يٌلم اسمـ اخلٓمٞم٥م ُمٕمٜمك هذه أي٤مت ، و أهن٤م شمتحدث قمـ سمًط إرض و ُمٝم٤مده٤م يمام 

يراه٤م اإلٟم٤ًمن و يٛمٌم قمٚمٞمٝم٤م، وم٤معم٘مّمقد سم٤مٕرض اًمٞم٤مسم٦ًم اًمتل يٛمٌم قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ، سمٞمٜمام 

ىمقل اًمتقراة و اًمٜمٍماين وم٘م٤مل  طملم حتدث اًم٘مرآن قمـ إرض يمٙمقيم٥م ذيمر ُم٤م هق أدق ُمـ

أي ضمٕمٚمٝم٤م يم٤مًمدطمٞم٦م ، و هل اًمٌٞمْم٦م ، و هذا ُم٤م يٜمٓمٌؼ مت٤مُم٤ًم  {و إرض سمٕمد ذًمؽ دطم٤مه٤م  }

قمغم إرض ، و هق أدق قمٚمٛمٞم٤ًم ُمـ اًم٘مقل سم٠مهن٤م يمروي٦م ، وم٘مد صم٧ٌم قمٜمد اًمٕمٚمامء أهن٤م ُمٜمٌٕمج٦م ذم 

 . ـمرومٞمٝم٤م

 

ٌٝمؿ اًمتل ٓ ؾمٜمد هل٤م ، و ٓ اقمتداد و ٓ و يٚمج٠م اًمٜمّم٤مرى ذم ؿمٌٝم٤مهتؿ إمم حم٤ميمٛم٦م اًم٘مرآن إمم يمت

 .صم٘م٦م هب٤م ، ومٞمٕمروٝم٤م اًمٜمّم٤مرى و يم٠مهن٤م ؾمٜمدات و وصم٤مئؼ شم٤مرخيٞم٦م ٓ ظمالف قمغم صحتٝم٤م

 

و ُمـ ذًمؽ شمٙمذيٌٝمؿ اًم٘مرآن ذم ىمقًمف سم٠من اؾمؿ واًمد إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم هق آزر ، ٕٟمف ىمد 

ؿ أن يٙمقن اًمذسمٞمح ( و يمذا شمٙمذيٌٝم99/39ضم٤مء ذم اًمتقراة أٟمف : شم٤مرح )اٟمٔمر اًمتٙمقيـ 

( و يمذا شمٙمذيٌٝمؿ أن 93-33/6إؾمامقمٞمؾ ، ٕن اًمتقراة شم٘مقل سم٠مٟمف إؾمح٤مق ، )اٟمٔمر اًمتٙمقيـ 
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شمٙمقن زوضم٦م ومرقمقن ىمد يمٗمٚم٧م ُمقؾمك ، وىم٤مًمقا سم٠من اًمذي يمٗمٚمف هل اسمٜم٦م ومرقمقن عم٤م ضم٤مء ذم 

(، و يمذسمقا أن يٙمقن ًمقن سم٘مرة سمٜمل إهائٞمؾ صٗمراء وم٤مىمع ، 9-3/4اًمتقراة )اٟمٔمر اخلروج 

2-96/9اًمتقراة شم٘مقل سم٠مهن٤م يم٤مٟم٧م محراء اًمٚمقن )اٟمٔمر اًمٕمدد ٕن ) . 

 

و يٕمرض اًمٜمّم٤مرى أىمقال همري٦ٌم أو ُمٜمٙمرة و ي٘مدُمقهن٤م قمغم أهن٤م أظم٤ٌمر إؾمالُمٞم٦م ُمقصمقق هب٤م و 

ُمـ ذًمؽ ىمقل اًم٘مس أٟمٞمس ذوش و هق يرد و يدومع قمـ ُم٤ٌمًمٖم٦م اًمتقراة ذم ىمقهل٤م ؿمٛمِمقن 

( ومٞمقهؿ ذوش ُمًتٛمٕمٞمف أن 94/94اًم٘مْم٤مة ىمتؾ أًمٗم٤ًم ُمـ اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم سمٗمؽ مح٤مر )اٟمٔمر 

اعمًٕمقدي خيؼمٟم٤م ذم يمت٤مسمف  "ُمثؾ ذًمؽ ُمٜم٘مقل ذم شم٤مريخ اإلؾمالم ويمت٥م اعمًٚمٛملم، ومٞم٘مقل: 

رضماًل ذم يقم واطمد سمٞمديف اعمجردشملم ُمـ  434ُمرادي )ي٘مّمد ُمروج اًمذه٥م( أن قمٚمٞم٤ًم ىمتؾ 

ّم٦م أيمثر ىم٤مسمٚمٞم٦م همػم ؾمالح و ٓ قمّم٤م و ٓ ومؽ مح٤مر ، و ًمٕمكم أشم٤ًمءل إن يم٤مٟم٧م هذه اًم٘م

 "ًمٚمتّمديؼ ُمـ ىمّم٦م ىمتؾ ؿمٛمِمقن ٔٓف ُمـ اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم سمٗمؽ مح٤مر يمٌػم

 

و اعمًٚمٛمقن ٓ يٕمتؼمون يمت٤مب اعمًٕمقدي ُمـ يمت٥م آطمتج٤مج ، و ُمثؾ هذه إظم٤ٌمر ٟمٓمٕمـ 

 هب٤م و سم٘م٤مئٚمٞمٝم٤م ومٙمٞمػ حيت٩م هب٤م قمٚمٞمٜم٤م ؟
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ق ذيمره ًمٙمثرة وُم٤م ٟمًٌف اًم٘مس ًمٚمٛمًٕمقدي مل خيؾ ُمـ اًمتحريػ وم٘مد ىم٤مل اعمًٕمقدي ذم ؾمٞم٤م

سمٙمٗمف ذم يقُمف وًمٞمٚمتف مخًامئ٦م وصمالث وقمنمون  "اًم٘متغم يقم صٗملم ، ومذيمر أن قمٚمٞم٤ًم ىمتؾ 

وًمٞمس ُمراده أن ه١مٓء ىمد ىمتٚمٝمؿ سمٞمديف اعمجردشملم، سمؾ أراد يمثرة ُمـ ىمتؾ قمغم يديف "رضماًل  . 

 املطلب الثاين : شبهات النصارى املتعلقة ببعض رشائع اإلسالم

 

أومْمؾ ذائٕمف قمغم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومٙم٤من ديٜمف اًمديـ  أيمٛمؾ اهلل ديٜمف سم٢مٟمزال

اخل٤مشمؿ اًمذي ارشمْم٤مه اهلل ًمٚمٌنمي٦م ديٜم٤ًم إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م ، وىمد شمقضمٝم٧م ؾمٝم٤مم اًمٜمّم٤مرى إمم 

ذائع اإلؾمالم يمام شمقضمٝم٧م إمم قم٘م٤مئد اإلؾمالم ؾمقاًء سمًقاء ،إذ يمالمه٤م ُمـ وطمل اهلل وديٜمف 

طمقل ذائع اإلؾمالم اعمختّم٦م سم٤معمرأة وطم٘مقىمٝم٤م ذم  .وىمد متحقرت ؿمٌٝم٤مهتؿ ذم هذا اًم٤ٌمب

اإلؾمالم ،يمام أـم٤مًمقا اًمٚمٖمط ذم ٟمٞمٚمٝمؿ وشم٘مٌٞمحٝمؿ ًمنمقم٦م اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمٜمد اعمًٚمٛملم 

 ،ًمذا رأي٧م أن أومردمه٤م سم٤مًمذيمر دون ؾم٤مئر اًمِمٌٝم٤مت اعمتٕم٤مىم٦ٌم سمنمائع اإلؾمالم

 

 

 أوالً : شبهة اىتشار اإلسالم بالسوف
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اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ُمٙم٦م ُمٝم٤مضمرًا سمديٜمف ، و ُم٤م اٟمٗمؽ اًمٕم٘مد  ذم اًمًٜم٦م إومم ظمرج

 . إول ُمـ اًمًٜملم طمتك يم٤من ضمٞمقؿمف شم٘مرع أسمقاب اًمروم

 

صمؿ أومؾ اًم٘مرن إول و ىمد أوح٧م إُم٦م اعمًٚمٛم٦م ذم اٟمتِم٤مره٤م قمغم وضمف إرض يم٤مًمٜم٤مر 

 أومقاضم٤ًم ، و اُمتد هى ذم اهلِمٞمؿ ، وم٘مد حتقًم٧م إُمؿ إمم اإلؾمالم و دظمؾ اًمٜم٤مس ذم ديـ اهلل

 .اًمقضمقد اإلؾمالُمل ذم ومؽمة وضمٞمزة ومٛمأل ُم٤م سملم اًمّملم و إٟمدًمس

 

و طم٤مر اًمٜمّم٤مرى ذم ومٝمؿ هذه اًمٔم٤مهرة إذ ٓ شمٗمٝمؿ إٓ سم٤مٓقمؽماف سم٠من هذا اًمديـ طمؼ واومؼ 

 . ومٓمرة اًمٜم٤مس و قم٘مقهلؿ وم٠مذقمٜمقا ًمف

 

قم٤ًم ًمٚمٜمٍماٟمٞم٦م ىم٤مل و هروسم٤ًم ُمـ هذه احل٘مٞم٘م٦م اًمتل ٟمنمت اإلؾمالم ذم رسمقع يم٤مٟم٧م حت٥ًم ىمال

اًمٜمّم٤مرى سم٠من اإلؾمالم ديـ ىم٤مم قمغم اًمًٞمػ ، و سمف اٟمتنم، و أرادوا ُمـ ظمالًمف ـمٛمس شمٚمؽ 

 .احل٘مٞم٘م٦م اًمٜم٤مصٕم٦م

 

شمقامم اًمتٕمٚمؼ هبذه اًمٗمري٦م ـمقال ىمرون قمديدة ، و ردده٤م اعمج٤مدًمقن اًمٜمّم٤مرى يمثػمًا ، و متًؽ 

:  "اًمٌح٨م قمـ اًمديـ احل٘مٞم٘مل  "هب٤م اعمت٠مظمرون ُمٜمٝمؿ ، ي٘مقل اًمًٞمد اعمٜمًٞمٜمقر يمقزم ذم يمت٤مسمف 
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اإلؾمالم اًمذي أؾمس قمغم اًم٘مقة ، و ىم٤مم قمغم أؿمد أٟمقاع اًمتٕمّم٥م ًم٘مد ووع حمٛمد اًمًٞمػ  "

ذم أيدي اًمذيـ اشمٌٕمقه ، و شم٤ًمهؾ ذم أىمدس ىمقاٟملم إظمالق ، صمؿ ؾمٛمح ٕشم٤ٌمقمف سم٤مًمٗمجقر و 

 ." اًمًٚم٥م

 

ًمتؼمير …ضمؼميؾًم٘مد يم٤من حمٛمد يزقمؿ شمٚم٘مل اًمقطمل سمقاؾمٓم٦م  "و ي٘مقل اًم٘مس أٟمٞمس ذوش

ؾمٚمقيمف اًمًٞم٤مد و إظمالىمل إو٤موم٦م إمم همػم ذًمؽ ُمـ ؿمٕم٤مراشمف اًمديٜمٞم٦م ، و قمٜمد اٟمتٝم٤مء 

 ." اعمٕمريم٦م شم٘مؽمف قمٛمٚمٞم٤مت اإلقمدام اًمتل شمِمٛمؾ اًمٜم٤ًمء ، و يمؾ ذًمؽ حت٧م ؿمٕم٤مر إُمر اإلهلل

 

إن حمٛمد ُم١مؾمس ديـ اعمًٚمٛملم ىمد أُمر أشم٤ٌمقمف سم٠من خيْمٕمقا اًمٕم٤ممل  "و ي٘مقل ضمٞمقُم٤من ًمقؾمتػم: 

ُم٤م أقمٔمؿ اًمٗمرق سملم ه١مٓء اًمقصمٜملم "و يٛميض ومٞم٘مقل :  "و أن يٌدًمقا مجٞمع إدي٤من سمديٜمف هق ،

و سملم اًمٜمّم٤مرى ، إن ه١مٓء ىمد ومروقا ديٜمٝمؿ سم٤مًم٘مقة ، و ىم٤مًمقا ًمٚمٜم٤مس : أؾمٚمٛمقا أو متقشمقا ، 

 " سمٞمٜمام أشم٤ٌمع اعمًٞمح ىمد يمًٌقا اًمٜمٗمقس سمرهؿ و إطم٤ًمهنؿ

 

أيـ ٟمجد  "ٙمرة اجلٝم٤مد ُمـ أضمؾ اًمديـ ، وي٘مقًمقن : ذم أؾم٤ٌمٟمٞم٤م وم "أسم٤مء اًمٌٞمض"ويًتٌِمع 

 -يمام ذم اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م -اًمؽماسمط اعمٜمٓم٘مل هلل اًمذي ظمٚمؼ اًمٌنم وأطمٌٝمؿ مجٞمٕم٤ًم ، سمٞمٜمام ٟمجد 

 . "حي٨م قمغم ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر
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 : مربرات اجلهاد اإلسالمي

 

ن مل ي٠مُمروا و ىمد أضم٤مب قمٚمامؤٟم٤م قمـ هذه اًمِمٌٝم٤مت ، و أسم٤مٟمقا ومري٦م اًمٜمّم٤مرى ومٞمٝم٤م ، وم٤معمًٚمٛمق

أطمدًا سم٤مقمتٜم٤مق اإلؾمالم ىمنًا ، يمام مل يٚمجئقا اًمٜم٤مس ًمٚمتٔم٤مهر سمف هروسم٤ًم ُمـ اعمقت أو اًمٕمذاب ، 

إذ يمٞمػ يّمٜمٕمقن ذًمؽ وهؿ يٕمٚمٛمقن أن إؾمالم اعمٙمره ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف ذم أطمٙم٤مم أظمرة ، وهل 

ؿ وإمم اًمتل يًٕمك هل٤م يمؾ ُمًٚمؿ وحيٗمد ، ومل يٙمرهقن اًمٜم٤مس قمغم اإلؾمالم ومل جيٕمؾ اهلل إًمٞمٝم

إٟمٌٞم٤مء ُمـ هداي٦م اًمٌنم ؾمقى اًمٌالغ ، ويمٞمػ يٙمرهقن اًمٜم٤مس قمغم اإلؾمالم و اًم٘مرآن ي٘مقل 

و ىمؾ احلؼ ُمـ رسمٙمؿ ومٛمـ ؿم٤مء  }، و ي٘مقل  {ٓ إيمراه ذم اًمديـ ىمد شمٌلم اًمرؿمد ُمـ اًمٖمل  }

ىمؾ  }و ي٘مقل شمٕم٤ممم  {ومٚمٞم١مُمـ و ُمـ ؿم٤مء ومٚمٞمٙمٗمر إٟم٤م أقمتدٟم٤م ًمٚمٔم٤معملم ٟم٤مرًا أطم٤مط هبؿ هادىمٝم٤م 

هلل أقمٌد خمٚمّم٤ًم ًمف ديٜمل * وم٤مقمٌدوا ُم٤م ؿمئتؿ ُمـ دوٟمف ىمؾ إن اخل٤مهيـ اًمذيـ ظمنوا ا

 . { أٟمٗمًٝمؿ و أهٚمٞمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أٓ ذًمؽ هق اخلنان اعمٌلم

 

و قمٜمدُم٤م ظمرضم٧م يمت٤مئ٥م اجلٝم٤مد اإلؾمالُمل ُم٤م يم٤من ظمروضمٝم٤م ًم٘مٝمر اًمٜم٤مس و إضم٤ٌمرهؿ قمغم 

اًم٘مقى اًمٔم٤معم٦م اًمتل ىمد حتقل سمٞمٜمف و سملم  اقمتٜم٤مق اإلؾمالم إٟمام يم٤من ًمتحرير اإلٟم٤ًمن و حتٞمٞمد

 .اإلؾمالم
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و ُم٤م ًمٙمؿ ٓ شم٘م٤مشمٚمقن ذم ؾمٌٞمؾ اهلل و  }و أووح اًم٘مرآن سمجالء ُمؼمرات اجلٝم٤مد اإلؾمالُمل 

اعمًتْمٕمٗملم ُمـ اًمرضم٤مل و اًمٜم٤ًمء و اًمقًمدان اًمذيـ ي٘مقًمقن رسمٜم٤م أظمرضمٜم٤م ُمـ هذه اًم٘مري٦م 

  }، و ي٘مقل شمٕم٤ممم  {ُمـ ًمدٟمؽ ٟمّمػمًا  اًمٔم٤ممل أهٚمٝم٤م و اضمٕمؾ ًمٜم٤م ُمـ ًمدٟمؽ وًمٞم٤ًم و اضمٕمؾ ًمٜم٤م

ىمؾ ًمٚمذيـ يمٗمروا إن يٜمتٝمقا يٖمٗمر هلؿ ُم٤م ىمد ؾمٚمػ و إن يٕمقدا وم٘مد ُمْم٧م ؾمٜم٦م إوًملم * و 

ىم٤مشمٚمقهؿ طمتك ٓ شمٙمقن ومتٜم٦م و يٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل وم٢من اٟمتٝمقا وم٢من اهلل سمام يٕمٛمٚمقن سمّمػم * و 

 . { إن شمقًمقا وم٤مقمٚمٛمقا أن اهلل ُمقٓيمؿ ٟمٕمؿ اعمقمم و ٟمٕمؿ اًمٜمّمػم

 

مل يٙمـ سمد ًمإلؾمالم أن "و يٗمن ؾمٞمد ىمٓم٥م ُمٕم٤ممل اعمٜمٝم٩م اًمذي أووحف اًم٘مرآن ومٞم٘مقل: 

يٜمٓمٚمؼ ذم إرض إلزاًم٦م اًمقاىمع اعمخ٤مًمػ ًمذًمؽ اإلقمالن اًمٕم٤مم ، و سم٤مًمٌٞم٤من و سم٤محلريم٦م 

و اًمتل حتقل …جمتٛمٕملم ، و أن يقضمف اًميسم٤مت ًمٚم٘مقى اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل شمٕمٌد اًمٜم٤مس ًمٖمػم اهلل

إٟمف مل …تامع إمم اًمٌٞم٤من و اقمتٜم٤مق اًمٕم٘مٞمدة سمحري٦م ٓ يتٕمرض هل٤م اًمًٚمٓم٤منسمٞمٜمٝمؿ و سملم آؾم

يٙمـ ُمـ ىمّمد اإلؾمالم ىمط أن يٙمره اًمٜم٤مس قمغم اقمتٜم٤مق قم٘مٞمدشمف ، و ًمٙمـ اإلؾمالم ًمٞمس جمرد 

 . قم٘مٞمدة

 

إقمالن قم٤مم ًمتحرير اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمٕمٌقدي٦م ًمٚمٕم٤ٌمد ، ومٝمق هيدف اسمتداًء  -يمام ىمٚمٜم٤م  -إن اإلؾمالم 

ٔمٛم٦م و احلٙمقُم٤مت اًمتل شم٘مقم قمغم أؾم٤مس طم٤ميمٛمٞم٦م اًمٌنم ًمٚمٌنم، و قمٌقدي٦م إمم إزاًم٦م إٟم



المسيح كلمة اهلل بكة ش  ::: www.Almaseh.net Page 24 
 

اإلٟم٤ًمن ًمإلٟم٤ًمن، صمؿ يٓمٚمؼ إومراد سمٕمد ذًمؽ أطمرارًا سم٤مًمٗمٕمؾ ذم اظمتٞم٤مر اًمٕم٘مٞمدة اًمتل 

يريدوهن٤م سمٛمحض اظمتٞم٤مرهؿ سمٕمد رومع اًمْمٖمط اًمًٞم٤مد قمٜمٝمؿ ، و سمٕمد اًمٌٞم٤من اعمٜمػم 

ج دقم٤مة اإلؾمالم حيٛمٚمقن اًمٌٞم٤من و حيٛمقٟمف و إيامٟم٤ًم هبذا اعمٜمٝم٩م ظمر"ٕرواطمٝمؿ و قم٘مقهلؿ

سمًٞمقومٝمؿ و يمثػمًا ُم٤م ؾمٌؼ سمٞم٤مهنؿ ؾمٞمقومٝمؿ ومقصؾ اإلؾمالم إمم أٟمدٟمقؾمٞم٤م و ٟمٞمجػمي٤م و همػمه٤م و 

 . مل يّمؾ إًمٞمٝم٤م ضمٞمش ُمًٚمؿ

 

و أُم٤م اًمٌالد اًمتل وىمػ طمٙم٤مُمٝم٤م ذم وضمف سمٞم٤من اإلؾمالم وم٘مد أوهٜمتٝم٤م ُمٓم٤مرق اإلؾمالم و هل 

زي٦م أو احلرب ، وم٤مظمت٤مر اإلؾمالم أهؾ ؾمٛمرىمٜمد وهمػمهؿ شمدقمق إلطمدى صمالث اإلؾمالم أو اجل

، وم٠موحقا إظمقاٟمٜم٤م هلؿ ُم٤م ًمٜم٤م ، وقمٚمٞمٝمؿ ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م ، و اظمت٤مر أهؾ محص اجلزي٦م وم٘م٤مم اعمًٚمٛمقن 

سمحاميتٝمؿ و سم٢ميّم٤مل اًمٌٞم٤من إًمٞمٝمؿ ، ومدظمٚمقا ذم ديـ اهلل أومقاضم٤ًم ، و وىمػ آظمرون يريدون 

ؿ ، وم٤مٟمديم٧م ضمح٤مومؾ اًم٤ٌمـمؾ ، و همدا اًمٜم٤مس طمج٥م احل٘مٞم٘م٦م ، وم٠مشمؿ اهلل ديٜمف و أفمٝمره قمٚمٞمٝم

أطمرارًا ذم اظمتٞم٤مر اًمٕم٘مٞمدة اًمتل يريدوهن٤م ، ومدظمؾ اًمٜم٤مس ذم ديـ اهلل أومقاضم٤ًم ُمـ همػم إيمراه و 

ٓ إضم٤ٌمر، وم٤مإلؾمالم ىم٤مشمؾ اًمدول اًمتل حتقل سملم اإلؾمالم و سملم ؿمٕمقهب٤م ، و مل يٙمره شمٚمؽ 

اصمٞمؼ اًمتل شمٙمٗمؾ طمري٦م اًمتديـ ، و ُمـ اًمِمٕمقب قمغم اقمتٜم٤مق اإلؾمالم ، سمؾ أىم٤مم اًمٕمٝمقد و اعمق

هذا ُم٤م  "ذًمؽ اًمٕمٝمدة اًمٕمٛمري٦م اًمتل يمتٌٝم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ٕهؾ سمٞم٧م اعم٘مدس ، وومٞمٝم٤م : 

أهؾ إيٚمٞم٤م ُمـ إُم٤من. أقمٓم٤مهؿ أُم٤مٟم٤ًم  -أُمػم اعم١مُمٜملم  -أقمٓمك قمٌد اهلل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ر ُمٚمتٝم٤م : أٓ شمًٙمـ ٕٟمٗمًٝمؿ و أُمقاهلؿ و ًمٙمٜم٤مئًٝمؿ و صٚم٤ٌمهنؿ و ؾم٘مٞمٛمٝم٤م و سمريئٝم٤م و ؾم٤مئ

يمٜم٤مئًٝمؿ و ٓ هتدم ، و ٓ يٜمت٘مض ُمٜمٝم٤م، و ٓ ُمـ ظمػمه٤م ، و ٓ ُمـ صٚمٞمٌٝمؿ و ٓ ُمـ رء 
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و ُمـ أطم٥م ُمـ أهؾ إيٚمٞم٤م …ُمـ أُمقاهلؿ ، و ٓ يٙمرهقن قمغم ديٜمٝمؿ و ٓ يْم٤مر أطمد ُمٜمٝمؿ

 أن يًػم سمٜمٗمًف و ُم٤مًمف ُمع اًمروم و خيكم سمٞمٕمٝمؿ و صٚمٌٝمؿ )هٙمذا( وم٢مهنؿ قمغم سمٞمٕمٝمؿ و صٚمٌٝمؿ

 .و أٟمٗمًٝمؿ طمتك يٌٚمٖمقا ُم٠مُمٜمٝمؿ

 

و ُمـ يم٤من ُمـ أهؾ إرض ) اًمروم و همػمهؿ ُمـ إضمٜم٤مس ( ومٛمـ ؿم٤مء ُمٜمٝمؿ ىمٕمد ، و قمٚمٞمف 

ُمثؾ ُم٤م قمغم إيٚمٞم٤م ُمـ اجلزي٦م ، و ُمـ ؿم٤مء ؾم٤مر ُمع اًمروم ، و ُمـ ؿم٤مء يرضمع إمم أهٚمف ، و إٟمف ٓ 

 ، و ذُم٦م ي١مظمذ ُمٜمٝمؿ رء طمتك حيّمد طمّم٤مدهؿ ، و قمغم ُم٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب قمٝمد اهلل

 . "رؾمقًمف، و ذُم٦م اخلٚمٗم٤مء ، و ذُم٦م اعم١مُمٜملم

 

وم٘مد وٛمـ قمٛمر ذم قمٝمدشمف ؾمالُم٦م أُم٤ميمـ اًمٕم٤ٌمدة يمام وٛمـ طمري٦م اعمٕمت٘مد ، و سمٛمثؾ هذا اًمٜمحق 

 .يم٤مٟم٧م ؾم٤مئر ومتقح اعمًٚمٛملم

 

ًمٕمٚمٙمؿ شم٘م٤مشمٚمقن ىمقُم٤ًم  "و أوحك أهؾ شمٚمؽ اًمٌالد أهؾ ذُم٦م يقيص رؾمقل اهلل هبؿ ومٞم٘مقل : 

قيمؿ سم٠مُمقاهلؿ دون أٟمٗمًٝمؿ و ذرارهيؿ ، ومٞمّم٤محلقٟمٙمؿ قمغم صٚمح ، ومال ومتٔمٝمرون قمٚمٞمٝمؿ ومٞمت٘م

  . " شمّمٞمٌقا ُمٜمٝمؿ ومقق ذًمؽ ، وم٢مٟمف ٓ يّمٚمح ًمٙمؿ
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اٟمٓمٚم٘مقا سم٤مؾمؿ اهلل و سم٤مهلل ، و قمغم ُمٚم٦م رؾمقل اهلل ، ٓ شم٘متٚمقا  "و ي٘مقل أيْم٤ًم ُمقصٞم٤ًم أصح٤مسمف :

و وٛمٜمقا همٜم٤مئٛمٙمؿ ، و أصٚمحقا و  ؿمٞمخ٤ًم وم٤مٟمٞم٤ًم ، و ٓ ـمٗماًل صٖمػمًا ، و ٓ اُمرأة ، و ٓ شمٖمُٚمقا،

 . "أطمًٜمقا إن اهلل حي٥م اعمحًٜملم

 

ُمـ فمٚمؿ ُمٕم٤مهدًا أو اٟمت٘مّمف طم٘مف أو يمٚمٗمف ومقق ـم٤مىمتف أو أظمذ  "و ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ُمـ ىمتؾ ُمٕم٤مهدًا مل يرح "، وي٘مقل  "ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم سمٖمػم ـمٞم٥م ٟمٗمس وم٠مٟم٤م طمجٞمجف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

ًػمة أرسمٕملم قم٤مُم٤مً رائح٦م اجلٜم٦م ، و إن رحيٝم٤م شمقضمد ُمـ ُم  " . 

 

أويص اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمدي سم٠مهؾ اًمذُم٦م ظمػمًا، و  "و عم٤م شمداٟمك إضمؾ سمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىم٤مل :

 . " أن يقذم هلؿ سمٕمٝمدهؿ ، و أن ي٘م٤مشمٚمقا ُمـ ورائٝمؿ ، و أٓ يٙمٚمٗمقا ومقق ـم٤مىمتٝمؿ

 

أهؾ  "وىمد ورم اعمًٚمٛمقن سمذُم٦م ٟمٌٞمٝمؿ ، وم٠مقمٓمقا أهؾ اًمذُم٦م طم٘مقىمٝمؿ ، ويٜم٘مؾ شمرشمقن ذم يمت٤مسمف 

اًمذي شمقمم ُمٜمّم٥م اًم٤ٌمسمقي٦م طمتك قم٤مم  "قمٞمِمق سم٤مسمف  "ؿمٝم٤مدة سمٓمريؽ  "اًمذُم٦م ذم اإلؾمالم 

إن اًمٕمرب اًمذيـ ُمٙمٜمٝمؿ اًمرب ُمـ اًمًٞمٓمرة قمغم اًمٕم٤ممل يٕم٤مُمٚمقٟمٜم٤م يمام شمٕمرومقن.  "هـ:949

إهنؿ ًمٞمًق سم٠مقمداء ًمٚمٜمٍماٟمٞم٦م ، سمؾ يٛمتدطمقن ُمٚمتٜم٤م ، و يقىمرون ىمديًٞمٜم٤م و ىمًًٜم٤م ، و يٛمدون 

يمٜم٤مئًٜم٤م و أديرشمٜم٤م يد اًمٕمقن إمم  " . 
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و سمٛمثؾ هذا اًمٕمدل قم٤مؿم٧م إُمؿ اعمختٚمٗم٦م ذم فمؾ اإلؾمالم و دوًمتف ، ومٌ٘مل اهلٜمدوس أهمٚمٌٞم٦م 

ذم اهلٜمد اًمتل طمٙمٛمٝم٤م اعمًٚمٛمقن ىمراسم٦م أًمػ قم٤مم ، و ُم٤م يزال سملم فمٝمراين اعمًٚمٛملم ُم٤م ي٘مرب 

قمغم  ُمٚمٞمقن قمريب ُمًٞمحل ، ومٙمؾ ذًمؽ ؿمٝم٤مدة سمؼماءة اعمًٚمٛملم ُمـ إضم٤ٌمر إُمؿ92ُمـ 

 .اقمتٜم٤مق اإلؾمالم

 

إن اًمٕمرب مل حيٛمٚمقا ُمٕمٝمؿ إمم  ":  "اًمٜمٛمق اًمث٘م٤مذم ذم أورسم٤م  "و ي٘مقل اعم١مرخ درايؼم ذم يمت٤مسمف 

أؾم٤ٌمٟمٞم٤م ٓ إطم٘م٤مد اًمٓم٤مئٗمٞم٦م ، و ٓ اًمديٜمٞم٦م و ٓ حم٤ميمؿ اًمتٗمتٞمش ، و إٟمام محٚمقا ُمٕمٝمؿ أٟمٗمس 

 ."ؿمٞمئلم ذم اًمٕم٤ممل ، مه٤م أصؾ قمٔمٛم٦م إُمؿ: اًمًامطم٦م و اًمٗمالطم٦م

 

إن اًم٘مقة مل شمٙمـ قم٤مُماًل ذم ٟمنم اًم٘مرآن ،  "و ي٘مقل همقؾمت٤من ًمقسمقن ذم يمت٤مسمف طمْم٤مرة اًمٕمرب: 

و احلؼ أن إُمؿ مل شمٕمرف وم٤محتلم رمح٤مء …و إن اًمٕمرب شمريمقا اعمٖمٚمقسملم أطمرارًا ذم أدي٤مهنؿ

 ." ُمت٤ًمحملم ُمثؾ اًمٕمرب ، و ٓ ديٜم٤ُم ؾمٛمح٤ًم ُمثؾ ديٜمٝمؿ

 

اعمًٚمٛمقن اًمٔم٤مومرون اًمٕمرب اعمًٞمحٞملم سمت٤ًمُمح  ًم٘مد قم٤مُمؾ "و ي٘مقل اًمًػم شمقُم٤مس أرٟمقًمد: 

قمٔمٞمؿ ُمٜمذ اًم٘مرن إول ًمٚمٝمجرة ، و اؾمتٛمر هذا اًمت٤ًمُمح ذم اًم٘مرون اعمتٕم٤مىم٦ٌم ، و ٟمًتٓمٞمع أن 
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ٟمحٙمؿ سمحؼ أن اًم٘م٤ٌمئؾ اعمًٞمحٞم٦م اًمتل اقمتٜم٘م٧م اإلؾمالم ىمد اقمتٜم٘متف قمـ اظمتٞم٤مر و إرادة طمرة ، 

سملم مج٤مقم٤مت اعمًٚمٛملم ًمِم٤مهد قمغم هذا  و إن اًمٕمرب اعمًٞمحٞملم اًمذيـ يٕمٞمِمقن ذم وىمتٜم٤م هذا

و ُمـ ىم٤مل إن اإلؾمالم ؿم٤مع سم٘مقة اًمًٞمػ  "، وي٘مقل ُمٗمن اًم٘مرآن ضمقرج ؾمٞمؾ: "اًمت٤ًمُمح 

 ." وم٘مط ، وم٘مقًمف هتٛم٦م سوم٦م ، ٕن سمالدًا يمثػمة ُم٤م ذيمر ومٞمٝم٤م اؾمؿ اًمًٞمػ، و ؿم٤مع اإلؾمالم

 

 

 : رشعة القتال يف اإلسالم والنرصاىوة

 

و ًمقٓ دومع اهلل  }إلسمٓم٤مل اًم٤ٌمـمؾ و إطم٘م٤مق احلؼ و مح٤مي٦م اًمديـ  و اًم٘مت٤مل ذيٕم٦م ضمٕمٚمٝم٤م اهلل

 اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض هلدُم٧م صقاُمع و سمٞمع و صٚمقات و ُم٤ًمضمد يذيمر ومٞمٝم٤م اؾمؿ اهلل يمثػماً 

} . 

 

وٓ يًتٖمرب صدور إُمر سم٘مت٤مل اًمٙمٗم٤مر ممـ أقمد هلؿ ذم أظمرة ٟم٤مرًا شمٚمٔمك ، وأُمر سم٘متؾ يمؾ 

أًمػ رضمؾ قمٌدوا اًمٕمجؾ )  32( ، وأُمر سم٘متؾ  33/31ُمـ يذسمح ًمألوصم٤من ) اٟمٔمر اخلروج 

24/3/ ( ، وأُمر سم٘متؾ ُمـ قمٛمؾ سم٤مًم٧ًٌم ) اٟمٔمر اخلروج 23اٟمٔمر اخلروج   )  
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و ىمد أُمر اهلل أٟمٌٞم٤مءه سمحٛمؾ اًمًالح عمقاضمٝم٦م قمدوهؿ ، و حتٙمل اًمتقراة قمـ ُمذاسمح يِمٞم٥م هل٤م 

ٞملم ، ومٛمام شمٜمًٌف اًمتقراة اًمقًمدان ارشمٙمٌٝم٤م سمٜمق إهائٞمؾ ذم طمرهبؿ اعم٘مدؾم٦م ود أىمقام ُمـ اًمقصمٜم

وم٠مُم٤م …إذا دٟمقت ُمـ اًم٘مري٦م ًمت٘م٤مشمٚمٝمؿ ادقمٝمؿ أوًٓ سم٤مًمّمٚمح "هلل قمز وضمؾ أٟمف ىم٤مل عمقؾمك 

اًم٘مرى اًمتل شمٕمٓمك أٟم٧م إي٤مه٤م ومال شمًتحل ُمٜمٝم٤م ٟمٗم٤ًًم اًمٌت٦م، و ًمٙمـ أهٚمٙمٝمؿ إهاليم٤ًم يمٚمٝمؿ 

ًمتثٜمٞم٦م )ا "يمام أوص٤مك اًمرب إهلؽ  …سمحد اًمًٞمػ احلٞمثل و إُمقري و اًمٙمٜمٕم٤مين و اًمٗمرزي

( وم٤مًمٜمص يتحدث قمـ أطمٙم٤مم اًم٘مت٤مل اًمتل ذقم٧م ًمٌٜمل إهائٞمؾ ، و ذم ٟمص 31/91-99

إذا أدظمٚمؽ اًمرب إهلؽ إرض اًمتل شمدظمؾ ًمؽمصمٝم٤م و سمٞمد اًمِمٕمقب اًمٙمثػمة ُمـ  "آظمر 

ىمداُمؽ احلٞمثل و اجلرضم٤مين و إُمقراين و اًمٙمٜمٕم٤مين و اًمٗمرازي و احلقاي و اًمٞمٌقؾم٤مين ؾمٌٕم٦م 

أؿمد ُمٜمٙمؿ ، و أؾمٚمٛمٝمؿ اًمرب إهلؽ سمٞمدك ، وم٤مضب هبؿ طمتك أٟمؽ أُمؿ أيمثر ُمٜمٙمؿ قمددًا و 

ٓ شمٌ٘مك ُمٜمٝمؿ سم٘مٞم٦م ، ومال شمقاصم٘مٝمؿ ُمٞمث٤مىم٤ًم و ٓ شمرمحٝمؿ ، و ًمٙمـ وم٤مومٕمٚمقا هبؿ هٙمذا : ُمذاسمحٝمؿ 

( ومٕمٚمؿ ُمـ اًمٜمص أن سمٜمل إهائٞمؾ 4-9/9)اًمتثٜمٞم٦م "…وم٤مظمرسمقه٤م ، و ايمنوا أصٜم٤مُمٝمؿ

  . أُمروا سم٘متؾ ؾمٌع أُمؿ أيمثر قمددًا ُمٜمٝمؿ

 

قمٚمؿ ُمـ اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م أن اًمٌالد  ": "يمِمػ أصم٤مر "قل اًم٘مًٞمس ُمريؽ ذم يمت٤مسمفي٘م

، و ىمد أُمر سمٜمق "صمامٟمٞم٦م يمرورات ) أي صمامٟمقن ُمٚمٞمقٟم٤ًم ( ُمـ ذي طمٞم٤مة  …اًمٞمٝمقدي٦م يم٤من ومٞمٝم٤م

إهائٞمؾ سم٘متٚمٝمؿ ، و قمٚمٞمف ومال جيقز ًمٚمٜمّم٤مرى آقمؽماض قمغم ضمٝم٤مد اعمًٚمٛملم ، وم٘مد أذن 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمألٟمٌٞم٤مء ىمٌٚمف ، صمؿ أذن ًمف . 
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و شمتحدث اًمتقراة أيْم٤ًم قمـ شمٜمٗمٞمذ سمٜمل إهائٞمؾ ًمألُمر يمام ذم ؾمٗمر اعمج٤مزر ) يِمقع ( وم٘مد 

و  …ىمتٚمقا طمتك اًمٜم٤ًمء و إـمٗم٤مل و احلٞمقان ، و ذم ؾمٗمر اًم٘مْم٤مة أن ؿمٛمِمقن أظمذ ومؽ مح٤مر

و اٟمتٍم  ( ، و شمذيمر اًمتقراة أن داود عم٤م ؾم٤مر إمم راسم٦م، 94/94ىمتؾ سمف أًمػ رضمؾ ) اًم٘مْم٤مة 

و اًمِمٕم٥م اًمذيـ يم٤مٟمقا ومٞمٝم٤م أظمذهؿ و ٟمنمهؿ سم٤معمٜم٤مؿمػم و داؾمٝمؿ  "قمغم أهٚمٝم٤م صٜمع ومٔم٤مئع 

سمٜمقارج طمديد ، و ىمٓمٕمٝمؿ سم٤مًمًٙم٤ميملم ، و أُمّرهؿ ذم أشمقن أضمر، يمذًمؽ صٜمع سمجٛمٞمع ىمرى 

93/29( 3)صٛمقئٞمؾ) "سمٜمل قمٛمقن ). 

 

ي٘متٚمقن اًمٜم٤ًمء و ٓ و ُمثؾ هذه اًمٗمٔم٤مئع مل ي٘مع ذم ضمٝم٤مد اعمًٚمٛملم ٕقمدائٝمؿ ومام يم٤مٟمقا 

إـمٗم٤مل و ٓ اًمدمه٤مء ُمـ اًمٜم٤مس ، و جيدر أن ٟمذيمر سمقصٞم٦م اًمّمديؼ طمٞم٨م ىم٤مل ٕؾم٤مُم٦م سمـ 

ٓ ختقٟمقا و ٓ شمٖمدروا و ٓ شمٖمٚمقا و ٓ متثٚمقا ، و ٓ شم٘متٚمقا ـمٗماًل و ٓ ؿمٞمخ٤ًم "زيد و ضمٜمده:

ٛمرة ، و ٓ شمذسمحقا يمٌػمًا و ٓ اُمرأة ، و ٓ شمٕمزىمقا ٟمخاًل و ٓ حترىمقه ، و ٓ شم٘مٓمٕمقا ؿمجرة ُمث

ؿم٤مة و ٓ سم٘مرة و ٓ سمٕمػمًا إٓ ًمأليمؾ.و إذا ُمررشمؿ سم٘مقم ومرهمقا أٟمٗمًٝمؿ ذم اًمّمقاُمع ومدقمقهؿ 

 ".… و ُم٤م ومرهمقا أٟمٗمًٝمؿ ًمف

 

ٓ شمٔمٜمقا أين ضمئ٧م ًٕم٘مل  "و عم٤م ضم٤مء اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم أيمد قمغم ُمنموقمٞم٦م اًم٘مت٤مل وم٘م٤مل: 

( ، و ـمٚم٥م ُمـ  91/22) ُمتك "٤مً ؾمالُم٤ًم قمغم إرض،ُم٤م ضمئ٧م ًٕم٘مل ؾمالُم٤ًم ، سمؾ ؾمٞمٗم
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ُمـ ًمف يمٞمس ومٞم٠مظمذه ، و ُمـ ًمٞمس ًمف ومٚمٞمٌع صمقسمف و  "أشم٤ٌمقمف آؾمتٕمداد ًمٚمدوم٤مع قمٜمف و اًم٘مت٤مل: 

أُم٤م أقمدائل أوًمئؽ اًمذيـ مل يريدوا أن ُأُمَٚمؽ  "(، و ىم٤مل : 33/39) ًمقىم٤م  "يِمؽمي ؾمٞمٗم٤ًم 

، ًمٙمـ ذًمؽ مل يتؿ (  96/39) ًمقىم٤م  "قمٚمٞمٝمؿ ، وم٠مشمقا هبؿ إمم هٜم٤م ، و اذسمحقهؿ ىمداُمل 

 .ًمٚمٛمًٞمح

 

ٓ شم٘م٤مُمقا اًمنم ، سمؾ ُمـ ضسمؽ قمغم  "و أُم٤م اعم٘م٤مًم٦م اًمتل يتِمدق هب٤م دقم٤مة اًمًالم اعمًٞمحٞملم

ظمدك إيٛمـ ومحقل ًمف أظمر أيْم٤ًم ، و ُمـ أراد أن خي٤مصٛمؽ ي٠مظمذ صمقسمؽ وم٤مشمرك ًمف اًمرداء 

ٚمٗم٦م ( ومٝمذا حمض هاب مل حي٘م٘مف اًمٜمّم٤مرى سمٙمٜم٤مئًٝمؿ اعمخت23-4/26)ُمتك  "…أيْم٤مً 

 . يقُم٤ًم واطمداً 

 

 

 : االضطهاد الديني واىتشار النرصاىوة

 

، إذ أن ؾم٥ٌم اٟمتِم٤مر اًمٜمٍماٟمٞم٦م هق  "رُمتٜمل سمدائٝم٤م و اٟمًٚم٧م  "و يٜمٓمٌؼ قمغم اًمٜمّم٤مرى اعمثؾ 

اًمًٞمػ اًمذي ؾمٚمٓمتف قمغم اًمِمٕمقب اعمختٚمٗم٦م ، و ىمد سمدأ ؾمٞمػ اًم٘مٝمر قمٜمدُم٤م شمٜمٍم ىمًٓمٜمٓملم 
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أقمٓمٜمل اًمدٟمٞم٤م و  "و ىم٤مل ًمف سمٓمريرك اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م :  اًمقصمٜمل ذم سمداي٤مت اًم٘مرن اعمٞمالدي اًمراسمع

 ." ىمد شمٓمٝمرت ُمـ اعمٚمحديـ أُمٜمحؽ ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦م اعم٘مٞمؿ

 

أن ىمًٓمٜمٓملم أُمر سم٘مٓمع آذان اًمٞمٝمقد ، و أُمر  "يمِمػ أصم٤مر  "و يذيمر اًم٘مس ُمريؽ ذم يمت٤مسمف 

 .سم٢مضمالئٝمؿ إمم أىم٤مًمٞمؿ خمتٚمٗم٦م

 

ت٤ًم و صمالصملم ُم٤مدة عم٘م٤موُم٦م اًمٞمٝمقدي٦م و و ذم هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمراسمع ووع آُمؼماـمقر شمٞمقدؾمٞمقس ؾم

م 296اهلرىمٓم٦م ، و طمٔمر قم٤ٌمدات اًمقصمٜمٞملم ، و أُمر سمتحٓمٞمؿ صقرهؿ و ُمٕم٤مسمدهؿ . و ذم قم٤مم 

أُمر آُمؼماـمقر وم٤مًمٜمتٞم٤من اًمث٤مين سمتٜمٍم يمؾ رقم٤مي٤م اًمدوًم٦م اًمروُمٞم٦م ، و ىمتؾ يمؾ ُمـ مل يتٜمٍم، و 

 .اقمؽمف ـم٤مُمس ٟمٞمقشمـ سم٘متؾ أيمثر ُمـ ؾمٌٕملم أًمػ

 

أيمره٧م ُمٍم قمغم اٟمتح٤مل  ": "طمْم٤مرة اًمٕمرب  "٤مف ًمقسمقن ذم يمت٤مسمف و ي٘مقل همقؾمت

اًمٜمٍماٟمٞم٦م ، و ًمٙمٜمٝم٤م هٌٓم٧م سمذًمؽ إمم طمْمٞمض آٟمحٓم٤مط اًمذي مل يٜمتِمٚمٝم٤م ُمٜمف ؾمقى اًمٗمتح 

 . " اًمٕمريب
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و ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس يم٤من اًم٘مديس أوهمًٓملم ي٘مقل سم٠من قم٘م٤مب اعمٚمحديـ ُمـ قمالُم٤مت اًمرومؼ 

اًمذيـ رومْمقا اًمٜمٍماٟمٞم٦م سمام ذيمرشمف اًمتقراة قمـ ومٕمؾ  هبؿ طمتك خيٚمّمقا ، و سمرر ىمًقشمف قمغم

يِمقع وطمزىمٞم٤مل سم٠مقمداء سمٜمل إهائٞمؾ اًمقصمٜمٞملم ، و اؾمتٛمر اًم٘متؾ و اًم٘مٝمر عمـ رومض اًمٜمٍماٟمٞم٦م 

ذم مم٤مًمؽ أورسم٤م اعمختٚمٗم٦م ، و ُمٜمٝم٤م ممٚمٙم٦م أؾم٤ٌمٟمٞم٤م طمٞم٨م ظمػموا اًمٜم٤مس سملم اًمٜمٍم أو اًمًجـ أو 

ىمد ظمرج ُمـ أؾم٤ٌمٟمٞم٤م ُم٤م ٓ ي٘مؾ قمـ ُم٤مئ٦م و ؾمٌٕملم  اجلالء ُمـ أؾم٤ٌمٟمٞم٤م ، و ذيمر اًم٘مس ُمّريؽ أٟمف

 . أًمٗم٤مً 

 

وذم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ اقمتٞمد ومرض اعمًٞمحٞم٦م ذم ذوط اًمًالم وإُم٤من اًمتل شمٕمٓمك ًمٚم٘م٤ٌمئؾ 

 .اعمٝمزوُم٦م

 

و ىمري٤ًٌم ُمـ ذًمؽ اًمٕمٜمػ يم٤من ذم ومرٟم٤ًم، وم٘مد ومرض اعمٚمؽ ؿم٤مرعم٤من اًمٜمٍماٟمٞم٦م سمحد اًمًٞمػ 

اعمًٞمحٞملم ذم اًمداٟمامرك ، و ُمثٚمف ومٕمؾ اعمٚمؽ أوٓف قمغم اًمًٙمًقن ، و أسم٤مد اعمٚمؽ يمٜمقت همػم 

م( ذم اًمٜمروي٩م و مج٤مقم٦م ُمـ إظمقان اًمًٞمػ ذم سمروؾمٞم٤م664) . 

 

م( سمٗمرض اًمٜمٍماٟمٞم٦م قمغم أشم٤ٌمع 699و مل يٜم٘مٓمع هذا احل٤مل وم٘مد أُمر ُمٚمؽ روؾمٞم٤م ومالديٛمػم )

 .ممٚمٙمتف
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-٤9م يؽماوح سملم ي٘مقل اعم١مرخ سمريٗمقًم٧م: إن قمدد ُمـ ىمتٚمتٝمؿ اعمًٞمحٞم٦م ذم اٟمتِم٤مره٤م ذم أورسم

ُمٚمٞمقٟم٤ًم. و يٚمٗم٧م ؿمٚمٌل اًمٜمٔمر إمم أن اًمٕمدد ه٤مئؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕمدد ؾمٙم٤من أورسم٤م طمٞمٜمذاك 94 . 

 

و عم٤م شمٕمددت اًمٗمرق اًمٜمٍماٟمٞم٦م اؾمت٤ٌمطم٧م يمؾ ُمـ هذه اًمٗمرق إظمرى و ؾم٤مُمقا أشم٤ٌمقمٝم٤م أؿمد 

اًمٕمذاب ، ومٕمٜمدُم٤م رومض أىم٤ٌمط ُمٍم ىمرار جمٛمع ظمٚمٞم٘مدوٟمٞم٦م قمذهبؿ اًمروُم٤من ذم اًمٙمٜم٤مئس ، و 

تٛمرت اعمٕم٤مٟم٤مة ؾمٜملم ـمقيٚم٦م ، و أطمرق أخ إؾم٘مػ إيمؼم سمٜمٞم٤مُملم طمٞم٤ًم صمؿ رُمقه ذم اًمٌحر. اؾم

ومٞمام سم٘مل إؾم٘مػ ُمتقاري٤ًم عمدة ؾمٌع ؾمٜملم ، و مل ئمٝمر إٓ سمٕمد اؾمتٞمالء اعمًٚمٛملم قمغم ُمٍم و 

 .رطمٞمؾ اًمروُم٤من قمٜمٝم٤م

 

ٜمقسمٞم٦م أسمٜم٤مء إن رب آٟمت٘م٤مم اؾمت٘مدم ُمـ اعمٜم٤مـمؼ اجل "و يمت٥م ُمٞمخ٤مئٞمؾ سمٓمريرك أٟمٓم٤ميمٞم٦م: 

إؾمامقمٞمؾ ، ًمٞمٜم٘مذٟم٤م سمقاؾمٓمتٝمؿ ُمـ أيدي اًمروُم٤مٟمٞملم ، و إذ شمٙمٌدٟم٤م سمٕمض اخل٤ًمئر ٕن 

اًمٙمٜم٤مئس اًمتل اٟمتزقم٧م ُمٜم٤م و أقمٓمٞم٧م ٕٟمّم٤مر جمٛمع ظمٚمٞم٘مدوٟمٞم٦م سم٘مٞم٧م هلؿ، إٓ أٟمٜم٤م ىمد أص٤مسمٜم٤م 

اًم٘مٚمٞمؾ سمتحررٟم٤م ُمـ ىمًقة اًمروُم٤من و ذورهؿ ، و ُمـ همْمٌٝمؿ و طمٗمٞمٔمتٝمؿ قمٚمٞمٜم٤م. هذا ُمـ 

( ىمد ىمتؾ 494، و يم٤من ضمًتٞم٤من إول )ت "ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ؾم٤مدت اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م سمٞمٜمٜم٤م ضمٝم٦م ، و 

 .ُمـ اًم٘مٌط ذم اإلؾمٙمٜمدري٦م وطمده٤م ُم٤مئتل أًمػ ىمٌٓمل
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يمام شمٕمرض اعمقطمدون اًمٜمّم٤مرى ًمٚمٜمٗمل و اًم٘متؾ ذم اًمٕمّمقر خمتٚمٗم٦م ُمـ شم٤مريخ اًمٜمٍماٟمٞم٦م 

يم٤مد أن  واؾمتٛمر اًم٘متؾ واًمتٜمٙمٞمؾ طمتك…وم٤موٓمٝمد آريقس و أشم٤ٌمقمف و طمرق هومٞمتقس و 

 . يٜمدصمر اعمقطمدون ُمـ اًمٜمٍماٟمٞم٦م

 

و يم٤من ًمٚمٛمًٚمٛملم ٟمّمٞم٥م يمٌػم ُمـ آوٓمٝم٤مد اًمديٜمل ظم٤مص٦م ذم إٟمدًمس اًمتل قم٤مٟمك 

 . ُمًٚمٛمقه٤م ُمـ حم٤ميمؿ اًمتٗمتٞمش طمتك ومر ُمـ اؾمتٓم٤مع اًمٗمرار إمم اعمٖمرب

طمٞم٨م ي٘مقل قمـ "طمْم٤مرة اًمٕمرب  "و يٙمٗمل أن ٟمٜم٘مؾ ُم٤م ؾمٓمره همقؾمت٤مف ًمقسمقن ذم يمت٤مسمف

يًتحٞمؾ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘مرأ دون أن شمرشمٕمد ومرائْمٜم٤م ُمـ ىمّمص اًمتٕمذي٥م و  " حم٤ميمؿ اًمتٗمتٞمش:

آوٓمٝم٤مد اًمتل ىم٤مم هب٤م اعمًٞمحٞمقن اعمٜمتٍميـ قمغم اعمًٚمٛملم اعمٜمٝمزُملم ، ومٚم٘مد قمٛمدوهؿ 

قمٜمقة، و ؾمٚمٛمقهؿ ًمدواويـ اًمتٗمتٞمش اًمتل أطمرىم٧م ُمٜمٝمؿ ُم٤م اؾمتٓم٤مقم٧م ُمـ اجلٛمقع ، و 

ؾمتثٜم٤مء ممـ مل يٕمتٜم٘مقا اعمًٞمحٞم٦م سمٕمد ، سمام اىمؽمح اًم٘مس سمٚمٞمدا ىمٓمع رؤوس يمؾ اًمٕمرب دون أي ا

و يم٤من اًمراه٥م "ذم ذًمؽ اًمٜم٤ًمء و إـمٗم٤مل ، و هٙمذا شمؿ ىمتؾ أو ـمرد و صمالصم٦م ُماليلم قمريب

سمٞمٚمدا ىمد ىمتؾ ذم ىم٤مومٚم٦م واطمدة ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ ىمراسم٦م ُم٤مئ٦م أًمػ ذم يمامئـ ٟمّمٌٝم٤م ُمع أشم٤ٌمقمف ، و يم٤من 

اعمتٜمٍميـ، و طمجتف أن ُمـ اعمًتحٞمؾ  سمٞمٚمدا ىمد ـم٤مًم٥م سم٘متؾ مجٞمع اًمٕمرب ذم أؾم٤ٌمٟمٞم٤م سمام ومٞمٝمؿ

اًمتٗمريؼ سملم اًمّم٤مدىملم و اًمٙم٤مذسملم ومرأى أن ي٘متٚمقا مجٞمٕم٤ًم سمحد اًمًٞمػ ، صمؿ حيٙمؿ اًمرب سمٞمٜمٝمؿ 

 .ذم احلٞم٤مة إظمرى ، ومٞمدظمؾ اًمٜم٤مر ُمـ مل يٙمـ ص٤مدىم٤ًم ُمٜمٝمؿ
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إمم ُمذاسمح قمدة ًمٞمس هذا جم٤مل ذيمره٤م،  -ؾمقى ُمذاسمح إٟمدًمس  -و ىمد شمٕمرض اعمًٚمٛمقن 

سمح٦م ُمٕمرة اًمٜمٕمامن صمؿ ُمذسمح٦م إىمَم و همػم ذًمؽ،وٟمٙمتٗمل هٜم٤م سمٜم٘مؾ ُم٤مذيمره اعم١مرخ ُمٜمٝم٤م ُمذ

إن اًمّمٚمٞمٌٞملم ظمدام اًمرب  "ضمٞمٌقن قمـ ُمذسمح٦م اًم٘مدس اًمتل راوم٘م٧م دظمقل اًمّمٚمٞمٌٞملم : 

م أرادوا أن يٙمرُمقا اًمرب سمذسمح ؾمٌٕملم 94/9/9166يقم اؾمتقًمقا قمغم سمٞم٧م اعم٘مدس ذم 

طمٓمٛمقا رؤوس اًمّمٌٞم٤من قمغم …ـمٗم٤مل وٓ اًمٜم٤ًمء أًمػ ُمًٚمؿ ، ومل يرمحقا اًمِمٞمقخ وٓ إ

 ."…اجلدران ، وأًم٘مقا سم٤مٕـمٗم٤مل اًمروع ُمـ ؾمٓمقح اعمٜم٤مزل ، وؿمقوا اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٤مر

 

و ىمري٤ًٌم ُمـ هذه اعمذاسمح ضمرى سملم اعمذاه٥م اًمٜمٍماٟمٞم٦م ، وم٘مد أىم٤مم اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ ُمذاسمح يمٌػمة 

أصمره٤م أًمقف قمدة وؾمط اطمتٗم٤مء  م ( و ىمتؾ ومٞمٝم٤م و9493ًمٚمؼموشمًت٤مٟم٧م ُمٜمٝم٤م ُمذسمح٦م سم٤مريس )

اًم٤ٌمسم٤م و ُم٤ٌمريمتف ، و ُمثٚمف صٜمع اًمؼموشمًت٤مٟم٧م سم٤مًمٙم٤مصمقًمٞمؽ ذم قمٝمد اعمٛمٚمٙم٦م أًمٞمّم٤مسم٤مت طمٞم٨م 

ُمـ ىمًس اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ ، و ُم٤مت شمًٕمقن  912أصدرت سمح٘مٝمؿ ىمقاٟملم ضم٤مئرة ، و أقمدُم٧م 

 .آظمرون سم٤مًمًجـ ، و هدُم٧م يمٜم٤مئس اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ أظمذت أُمقاهلؿ

 

أروح اًمٙمٗمرة ؾمقف حترق ذم ضمٝمٜمؿ أسمدًا ، ومٚمٞمس هٜم٤مك أيمثر  سم٠من "و يم٤مٟم٧م اعمٚمٙم٦م شم٘مقل: 

 . " ذقمٞم٦م ُمـ شم٘مٚمٞمد آٟمت٘م٤مم اإلهلل سم٢مطمراىمٝمؿ قمغم إرض
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و قمٚمٞمف ٟمًتٓمٞمع اًم٘مقل سم٠من اًمٜمٍماٟمٞم٦م يرشمٌط شم٤مرخيٝم٤م سم٤مًمًٞمػ و اًم٘مٝمر اًمذي ـم٤مل طمتك أشم٤ٌمع 

و إـمٗم٤مل و  اًمٜمٍماٟمٞم٦م همػم أن آوٓمٝم٤مد اًمٜمٍماين يتٛمٞمز سم٘مًقة و وطمًٞم٦م ـم٤مًم٧م اًمٜم٤ًمء

 .دور اًمٕم٤ٌمدة

 

و ىمد ضمرت هذه اًمٗمٔم٤مئع قمغم يد إسم٤مـمرة سمٛم٤ٌمريم٦م اًمٙمٜمًٞم٦م و رضم٤مٓهت٤م و يم٤مٟم٧م اًمٙمٜمٞم٦ًم ىمد 

ؾمٜم٧م اًم٘مقاٟملم اًمتل شمدومع عمثؾ هذه اعمٔم٤ممل و شم٠مُمر سم٘متؾ اعمخ٤مًمٗملم ، و ُمـ ذًمؽ أن اًم٤ٌمسم٤م 

) اهلراىمٓم٦م ( إن هذه اًم٘مّم٤مص٤مت قمغم إراشم٘م٦م  "م( ي٘مقل :9399ايٜمقؿمٜمًٞمقس اًمث٤مًم٨م )ت

و ذم جمٛمع  "ٟمحـ ٟم٠مُمر سمف يمؾ اعمٚمقك و احلٙم٤مم ، و ٟمٚمزُمٝمؿ إي٤مه حت٧م اًم٘مّم٤مص٤مت اًمٙمٜم٤مئًٞم٦م 

ٓ يؽمك همػم  "شمقًمٞمدو ذم أؾم٤ٌمٟمٞم٤م ىمرر أن ٓ ي١مذن ٕطمد سمتقزم اعمٚم٦م إٓ إذا طمٚمػ سم٠من 

يم٤مصمقًمٞمٙمل هب٤م ، و إن ظم٤مًمػ ومٚمٞمٙمـ حمروُم٤ًم ىمدام اإلًمف اًمنُمدي، و ًمٞمٍم يم٤محلٓم٥م ًمٚمٜم٤مر 

سمدي٦مإ  ". 

 

و ىمد أيمد هذا ىمرار اعمجٛمع اًمالشمراين طمٞم٨م ـمٚم٥م ُمـ مجٞمع اعمٚمقك و اًمقٓة و أرسم٤مب اًمًٚمٓم٦م 

ومٚمٞمحٚمٗمقا أهنؿ سمٙمؾ ضمٝمدهؿ و ىمٚمقهبؿ يًت٠مصٚمقن مجٞمع رقم٤مي٤مهؿ اعمحٙمقم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ  "

رؤؾم٤مء اًمٙمٜمٞم٦ًم سم٠مهنؿ أراشم٘م٦م ، و ٓ يؽميمقن أطمدًا ُمٜمٝمؿ ذم ٟمقاطمٞمٝمؿ ، و إن يم٤مٟمقا ٓ حيٗمٔمقن 

اًمٞمٛملم ومِمٕمٌٝمؿ حمٚمقل ُمـ اًمٓم٤مقم٦م هلؿهذا   ."  
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و هٙمذا رأى قمٚمامؤٟم٤م ُمٔمٚمٛم٦م اًمٜمّم٤مرى هلذا اًمديـ هبذه اًمِمٌٝم٦م اًمتل هؿ أومم هب٤م ومام يم٤من 

ضمٝم٤مد اعمًٚمٛملم ىمتاًل ًمٚمٜم٤ًمء و إـمٗم٤مل يمام مل يٙمـ إلضم٤ٌمر اًمٜم٤مس قمغم اقمتٜم٤مق اإلؾمالم ، سمؾ 

ذيـ يريدون أن يٓمٗمئقا ٟمقر اهلل ، يم٤من رمح٦م ًمألُمؿ ُمـ ضمالدهي٤م، و إزاًم٦م ًمٓمقاهمٞم٧م إرض اًم

 .و أسمك اهلل إٓ أن يتؿ ٟمقره و ًمق يمره ذًمؽ اعمنميمقن

 

 ثاىوًا : شبهات النصارى حول وضع املرأة يف رشائع املجتمع املسلم

 

و يٚمٛمز اًمٜمّم٤مرى ووع اعمرأة ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ، و يرون ذم سمٕمض ذائٕمف اٟمت٘م٤مص٤ًم هل٤م ، و 

يًقع أقمٚمـ أن اًمذي ظمٚم٘مٝمؿ ُمـ  "ل اًم٘مس ذوش:ُمـ ذًمؽ شمٕمدد اًمزوضم٤مت طمٞم٨م ي٘مق

اًمٌدء ظمٚم٘مٝمؿ رضماًل و اُمرأة ، و ًمق أراد اهلل اًمرضمؾ أن شمٙمقن ًمف أرسمع زوضم٤مت خلٚمؼ ُمـ اًمٌدء 

 . " أيمثر ُمـ طمقاء

 

اعمًٞمحٞم٦م  "و ي٘مقل اًم٘مس ؾمقجي٤مرت ُمٗم٤مظمرًا سمتنميع اًمٙمٜمٞم٦ًم ذم ىمٍم اًمزواج قمغم واطمدة : 

يض أومْمٚمٝمـ ُمـ أول ىمذيٗم٦مشمًٛمح ًمٜم٤م سمقاطمدة وم٘مط ، و ًمذًمؽ ارشم  " . 
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و شم٘مقل ُمٜمٔمٛم٦م أسم٤مء اًمٌٞمض ذم رؾم٤مًمتٝم٤م ًمراسمٓم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل و هل شمٕمت٥م اًم٘مقل سمتٗمقق 

عم٤مذا ي٘مٌؾ شمٗمقق ضمٜمس قمغم آظمر؟ و هق ُم٤مٟمراه ُمـ ظمالل  "اًمرضم٤مل قمغم اًمٜم٤ًمء ومت٘مقل :

 :اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م

 

 .ىمٌقل شمٕمدد اًمزوضم٤مت ُمع حتريؿ شمٕمدد إزواج -1

٦م هجر اًمرضمؾ ًمزوضمتف دون أن ي٘مدم شمؼميرًا ًمٕمٛمٚمف )ي٘مّمد اًمٓمالقإُمٙم٤مٟمٞم -2 ). 

 …إب طمؼ اًمقص٤مي٦م أو اًمقٓي٦م قمغم إسمٜم٤مء دائاًم و إن يم٤من إـمٗم٤مل ذم طمْم٤مٟم٦م إم -3

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمقاري٨م ٟمجد أن ٟمّمٞم٥م اعمرأة و ذم أهمٚم٥م إطمٞم٤من هق أىمؾ ُمـ ٟمّمػ طمّم٦م  -4

  " اًمرضمؾ

 

٤م يراه ُمث٤مًم٥م ارشمٙمٌٝم٤م اإلؾمالم سمحؼ اعمرأة ويٛميض اًم٘مس أٟمٞمس ذوش ذم قمروف عم

سم٢مُمٙم٤من اًمرضمؾ اعمًٚمؿ أن يٓمٚمؼ زوضمتف دون أن يٕمٓمل ًمذًمؽ ؾم٤ًٌٌم واطمدًا و ُمـ همػم "ومٞم٘مقل:

إؿمٕم٤مر ، وم٤مًمزوج ًمف اًمًٚمٓم٦م اعمٓمٚم٘م٦م اًمٗمقري٦م ذم اًمٓمالق همػم اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمٜم٘م٤مش ، و يٛمٙمٜمف أن 

ٜم٤مك اُمتٞم٤مزات و ٓ شمراسمط يٕمٚمـ أُم٤مم زوضمتف أٟمف يٓمٚم٘مٝم٤م صمالث ُمرات ، ومؽمطمؾ ، ًمٞمس ه

، صمؿ يٕمرض ومٞمذيمر آي٦م اًم٘مقاُم٦م و ُم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ ضمقاز ضب اًمٜم٤مؿمز ، صمؿ آي٦م  "ؿمٕمقري 
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قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ وم٢من اًمرب يقيص  "شمقري٨م اًمذيمر ُمثؾ طمظ إٟمثٞملم ، صمؿ ي٘مقل:

 . " اعمًٞمحٞملم سمح٥م اًمزوج ًمٚمزوضم٦م ُمثٚمام أطم٥م اعمًٞمح اًمٙمٜمٞم٦ًم

 

أووح اعمًٚمٛمقن ُمقىمػ اإلؾمالم اعمٙمرم ًمٚمٛمرأة ، و سمٞمٜمقا ُم٤م و ذم اإلضم٤مسم٦م قمـ هذه اًمِمٌٝم٤مت 

شمٕمرو٧م ًمف ُمـ اٟمت٘م٤مص قمغم يد اجل٤مهٚمٞم٤مت اعمختٚمٗم٦م و ُمٜمٝم٤م اًمٜمٍماٟمٞم٦م اعمحروم٦م ، وم٤مًمقصمٜمٞم٤مت 

اًم٘مديٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م و اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م و ؾمقاه٤م فمٚمٛم٧م اعمرأة فمٚماًم يمٌػمًا ، وم٘مد ضمٕمٚم٧م ُمٜمٝم٤م ؾمٚمٕم٦م شم٤ٌمع 

٤مت زوضمٝم٤م يم٤ًمئر ُمت٤مع سمٞمتٝم٤م ، و طمرُمتٝم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م اًمقصمٜمٞم٦م يم٤ًمئر اعمت٤مع ، و شمقرث أيْم٤ًم إذا ُم

  ُمـ طمؼ احلٞم٤مة سمقأده٤م ـمٗمٚم٦م أو شم٘مديٛمٝم٤م ىمرسم٤مٟم٤ًم ًممهل٦م إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمّمقر اعمًتٌِمٕم٦م

 

 

 : املرأة يف النرصاىوة

 

أُم٤م ذم اًمٜمٍماٟمٞم٦م و اعمجتٛمع اًمٜمٍماين ومٙم٤مٟم٧م اإلؾم٤مءة ًمٚمٛمرأة أيمؼم طمٞم٨م أيمدت اًمٜمّمقص 

ض اًمتنميٕم٤مت اًمتل حتط ُمـ ىمدر اعمرأة و ُمـ ذًمؽ أن اًمٜمّمقص شم٘مر سمٞمٕمٝم٤م اًمتقراشمٞم٦م قمغم سمٕم

)اخلروج  "و إذا سم٤مع رضمؾ اسمٜمتف أُم٦ًم ٓ خترج يمام خيرج اًمٕمٌٞمد "، وم٘مد ضم٤مء ذم ؾمٗمر اخلروج 

( ، و ذم أي٤مم اًم٘مْم٤مة اؿمؽمى سمققمز مجٞمع أُمالك أًمٞمامًمؽ و ُم٤مًمٙمٚمٞمقن و حمٚمقن ،و ُمـ 39/9
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( ، وشم٘مقل اًمتقراة 91-2/6اُمرأة حمٚمقن )اٟمٔمر راقمقث  وٛمـ ُم٤م اؿمؽماه راقمقث اعم١ماسمٞم٦م

ومقضمدت أُمّر ُمـ اعمقت : اعمرأة اًمتل هل ؿم٤ٌمك ، و ىمٚمٌٝم٤م أذاك ، و يداه٤م ىمٞمقد ،  "أيْم٤ًم 

رضماًل واطمدًا سملم أًمػ وضمدت ، أُم٤م …اًمّم٤مًمح ىمدام اهلل يٜمجق ُمٜمٝم٤م. أُم٤م اخل٤مـمئ ومٞم١مظمذ هب٤م

39-9/39) اجل٤مُمٕم٦م  "اُمرأة ومٌلم يمؾ أوًمئؽ مل أضمد   ). 

 

و ي٘مرن ؾمٗمر اًمالويلم اعمٓمٚم٘م٦م و إرُمٚم٦م سم٤مًمزاٟمٞم٦م ، ومٞمٕمتؼمهـ دٟم٤مي٤ًم حيرم قمغم اًمٙم٤مهـ اًمزواج 

( يمام يٗمرض اًمًٗمر أطمٙم٤مُم٤ًم هم٤مي٦م ذم اًم٘مًقة قمغم اعمرأة 94-39/91ُمٜمٝمـ )اٟمٔمر اًمالويلم 

طم٤مل طمٞمْمتٝم٤م طمتك أن جمرد ُمًٝم٤م يٜمجس اعم٤مس إمم اعم٤ًمء يمام يٜمجس يمؾ ُمـ ُمس ومراؿمٝم٤م 

23-٤94/96ًم ُمـ ُمت٤مقمٝم٤م ) اٟمٔمر اًمالويلم أو ؿمٞمئ  ). 

 

ًمتتٕمٚمؿ  "و ذم اًمٜمٍماٟمٞم٦م حيٛمؾ سمقًمس اعمرأة ظمٓمٞمئ٦م آدم ، صمؿ حيت٘مر اعمرأة شمٌٕم٤ًم ًمذًمؽ ومٞم٘مقل :

اعمرأة سمًٙمقت ذم يمؾ ظمْمقع ، و ًمٙمـ ًم٧ًم آذن ًمٚمٛمرأة أن شمٕمّٚمؿ ، و ٓ شمتًٚمط قمغم 

( 9)شمٞمٛمقصم٤موس) "تٕمدي اًمرضمؾ، سمؾ شمٙمقن ذم ؾمٙمقت، ٕن اعمرأة أهمقي٧م ، ومحّمٚم٧م ذم اًم

اًمرضمؾ ًمٞمس ُمـ اعمرأة ، سمؾ اعمرأة "( ، و ي٘مقل ُم١ميمدًا ُم٤م يٙمٜمف ُمـ ازدراء ًمٚمٛمرأة 3/99-92

( 9)يمقرٟمثقس) "ُمـ اًمرضمؾ ، وٕن اًمرضمؾ مل خيٚمؼ ُمـ أضمؾ اعمرأة ، سمؾ اعمرأة أضمؾ اًمرضمؾ 

99/9-6 )  
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رأة و يٕمتؼمه٤م سم٤مسم٤ًم و ُمٜمذ أًمٌس سمقًمس اعمرأة ظمٓمٞمئ٦م إسمقيـ ، واًمٗمٙمر اًمٜمٍماين يْمٓمٝمد اعم

ًمٚمِمٞمٓم٤من ، و يره٤م ُمًئقًم٦م قمـ اٟمحالل إظمالق و شمردي اعمجتٛمٕم٤مت اًمٌنمي٦م ، و ُمـ ذًمؽ 

إهن٤م ُمدظمؾ اًمِمٞمٓم٤من إمم ٟمٗمس اإلٟم٤ًمن ، ٟم٤مىمْم٦م ًمٜمقاُمٞمس  "( : 2ي٘مقل اًم٘مديس شمرشمٚمٞم٤من )ق

ئ٦م ، و ي٘مقل أيْم٤ًم سمٕمد طمديثف قمـ دور طمقاء ذم اخلٓمٞم"اهلل ، ُمِمقه٦م ًمّمقرة اهلل )اًمرضمؾ( 

أٟمتـ اعمدظمؾ اًمذي يٚمجف …أًمًتـ شمٕمٚمٛمـ أن يمؾ واطمدة ُمٜمٙمـ هل طمقاء ؟! "إومم:

 . " اًمِمٞمٓم٤من..ًم٘مد دُمرشمـ سمٛمثؾ هذه اًمًٝمقًم٦م اًمرضمؾ صقرَة اهلل

 

إهن٤م ذ ٓ سمد ُمٜمف ، و آوم٦م ُمرهمقب ومٞمٝم٤م ، و ظمٓمر قمغم  "و ي٘مقل اًم٘مديس ؾمقؾمت٤مم قمـ اعمرأة : 

( 4، و ي٘مقل اًم٘مديس ضمػموم )ق"٦م ُمٓمٚمٞم٦م ممقه٦م إهة و اًمٌٞم٧م ، و حمٌقسم٦م ومت٤ميم٦م ، و ُمّمٞمٌ

اعمرأة إذن هل أًمد أقمداء اًمرضمؾ ، ومٝمل اعمقُمس  "ذم ٟمّمٞمحتف ُٓمرأة ـمٚم٧ٌم ُمٜمف اًمٜمّمح : 

 ." اًمتل شمٖمقي اًمرضمؾ إمم هاليمف إسمدي ، ٕهن٤م طمقاء ، ٕهن٤م ُمثػمة ضمٜمًٞم٤مً 

 

إذا يم٤من ُم٤م اطمت٤مضمف  "( عم٤مذا ظمٚمؼ اهلل اًمٜم٤ًمء ؟. صمؿ ي٘مقل 4و يت٤ًمءل اًم٘مديس أوهمًٓملم )ق 

آدم هق اًمٕمنمة اًمٓمٌٞم٦م، ومٚم٘مد يم٤من ُمـ إومْمؾ يمثػمًا أن يتؿ شمدسمػم ذًمؽ سمرضمٚملم يٕمٞمِم٤من 

، صمؿ شمٌلم ًمف أن اًمٕمٚم٦م ُمـ ظمٚم٘مٝم٤م هل وم٘مط إٟمج٤مب "يمّمدي٘ملم سمدًٓ ُمـ رضمؾ و اُمرأة 

إذا شمٕم٧ٌم اًمٜم٤ًمء أو طمتك ُم٤مشم٧م ومٙمؾ ذًمؽ ٓ هيؿ ،  "إوٓد ، و ُمٜمف اؾمتقطمك ًمقصمر وم٘م٤مل: 

ـ يٛمتـ ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمقٓدة ، ومٚم٘مد ظمٚم٘مـ ُمـ أضمؾ ذًمؽدقمٝم  ". 
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و قم٘مدت اًمٙمٜمٞم٦ًم ُم١ممترات همري٦ٌم ًمٌح٨م أُمر هذا اًمٙم٤مئـ ) اعمرأة ( ، ومٗمل اًم٘مرن اخل٤مُمس 

قم٘مد ُم١ممتر ُم٤ميمقن ًمٚمٜمٔمر هؾ ًمٚمٛمرأة روح أم ٓ ؟ و ىمرر اعم١ممتر ظمٚمق اعمرأة قمـ اًمروح اًمٜم٤مضمٞم٦م 

.أي ؿمذت قمـ "ن ص٤محل٦م شمٙمقن رضماًل اعمرأة قمٜمدُم٤م شمٙمق ". و ىم٤مل اًم٘مديس ضمػموم: 

 . ُمثٞمالهت٤م اإلٟم٤مث ومٙم٤مٟم٧م ُمثؾ اًمرضم٤مل

 

م قم٘مد ُم١ممتر ًمٌح٨م إٟم٤ًمٟمٞم٦م اعمرأة ، صمؿ ىمرر اعم١ممتر سم٠مهمٚمٌٞم٦م صقت واطمد سم٠من 499و ذم قم٤مم 

اعمرأة إٟم٤ًمن ظمٚمؼ خلدُم٦م اًمرضمؾ . و سمٕمد فمٝمقر اًمؼموشمًت٤مٟم٧م ذم اًم٘مرن اًم٤ًمدس قمنم قم٘مد 

ٌح٨م إٟم٤ًمٟمٞم٦م اعمرأةاًمٚمقصمريقن ُم١ممترًا ذم وشمٜمؼمج ًم  . 

 

و ىمد اٟمٕمٙم٧ًم هذه اًمّمقرة اًم٘م٤ممت٦م ًمٚمٛمرأة قمغم اًم٘مقاٟملم اعمدٟمٞم٦م و اًمتل يم٤مٟم٧م شمٗمرض همػم 

سمٕمٞمد قمـ رأي اًم٘مًس و إؾم٤مىمٗم٦م ، وم٘مد سم٘مٞم٧م اعمرأة ذم اًم٘م٤مٟمقن اإلٟمجٚمٞمزي شم٤ٌمع ُمـ زوضمٝم٤م 

٤مٟمقن م ، ومٞمام اقمتؼم ىم9914ٔظمر سم٧ًم سمٜم٤ًمت ، و اؾمتٛمر هذا اًم٘م٤مٟمقن ؾم٤مري٤ًم طمتك قم٤مم 

م9629اًمثقرة اًمٗمرٟمًٞم٦م اعمرأة ىم٤مسًا يم٤مًمّمٌل و اعمجٜمقن ، و اؾمتٛمر ذًمؽ طمتك قم٤مم   . 
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و يم٤من ىمٛم٦م آوٓمٝم٤مد اًمذي شمٕمرو٧م ًمف اعمرأة ذم فمؾ ؾمٞمٓمرة اًمٙمٜمٞم٦ًم ذم اًم٘مرن اًم٤ًمدس 

قمنم و اًم٤ًمسمع قمنم طمٞم٨م اٟمٕمٙم٧ًم اًمّمقرة اًمًقداوي٦م اًمتل شمٜمٔمر هب٤م اًمٙمٜمٞم٦ًم إمم اعمرأة 

ورسم٤م و هل وضمقد ٟم٤ًمء ُمتِمٞمٓمٜم٤مت أي شمٚمًٌٝمـ روح ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م، ومٝمـ سمٔمٝمقر ومٙمرة اضمت٤مطم٧م أ

ًم٘مد  ":  "إٟمجٞمؾ اعمرأة  "يٕم٤مديـ اهلل ، و يٕم٤مديـ اعمجتٛمع ، شم٘مقل يم٤مرن ارُمًؽمٟم٩م ذم يمت٤مهب٤م 

يم٤من شمٕم٘م٥م اعمتِمٞمٓمٜم٤مت سمدقم٦م ُمًٞمحٞم٦م ، و يم٤من يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م قمغم أهن٤م واطمدة ُمـ أظمٓمر أٟمقاع 

د اًمٜم٤ًمء اًمالئل ىمتٚمـ ظمالل اجلٜمقن اًمذي و ُمـ اًمّمٕم٥م أن ُمٕمروم٦م قمد…اهلرـم٘م٤مت

اؾمتٛمر ُم٤مئتل قم٤مم ، و إن يم٤من سمٕمض اًمٕمٚمامء ي١ميمد أٟمف ُم٤مت ذم ُمقضم٤مت شمٕم٘م٥م اعمتِمٞمٓمٜم٤مت 

يٌدو أن إقمداد يم٤مٟم٧م يمٌػمة …م9692سم٘مدر ُم٤م ُم٤مت ذم مجٞمع احلروب إورسمٞم٦م طمتك قم٤مم 

 . " سمدرضم٦م ُمٗمزقم٦م

 

صقرة ىم٤ممت٦م ُمٖم٤ميرة يمؾ اعمٖم٤ميرة ًمّمقرة إذن يم٤من هذا هق ُمقىمػ اًمٜمٍماٟمٞم٦م ُمـ اعمرأة ، و هق 

 .اعمرأة ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ

 

 

 : املرأة يف املجتمع املسلم
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ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس إٟم٤م ظمٚم٘مٜم٤ميمؿ ُمـ ذيمر و  }وم٤مإلؾمالم ي٘مرر إٟم٤ًمٟمٞم٦م اعمرأة إذ هل أصؾ اإلٟم٤ًمن 

ي٘مرر  و "إٟمام اًمٜم٤ًمء ؿم٘م٤مئؼ اًمرضم٤مل  "و ي٘مرر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذًمؽ سم٘مقًمف : {أٟمثك 

ُمـ قمٛمؾ  }اًم٘مرآن أهٚمٞم٦م اعمرأة ًمإليامن و اًمتٙمٚمٞمػ و اًمٕم٤ٌمدة ، و ُمـ صمؿ اعمح٤مؾم٦ٌم و اجلزاء 

ص٤محل٤ًم ُمـ ذيمر أو أٟمثك و هق ُم١مُمـ ومٚمٜمحٞمٞمٜمف طمٞم٤مة ـمٞم٦ٌم * و ًمٜمجزيٜمٝمؿ أضمرهؿ سم٠مطمًـ ُم٤م 

وم٤مؾمتج٤مب هلؿ رهبؿ أين ٓ أوٞمع قمٛمؾ قم٤مُمؾ ُمٜمٙمؿ ُمـ  }و ي٘مقل شمٕم٤ممم  {يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن 

ك سمٕمْمٙمؿ ُمـ سمٕمضذيمر أو أٟمث  } . 

 

و جيٕمؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ آدم و زوضمتف ذيٙملم ذم اخلٓمٞمئ٦م إومم و اًمتقسم٦م ُمٜمٝم٤م، ذيٙملم ذم 

ىم٤مٓ رسمٜم٤م فمٚمٛمٜم٤م أٟمٗمًٜم٤م و إن مل  } {وم٠مزهلام اًمِمٞمٓم٤من قمٜمٝم٤م وم٠مظمرضمٝمام مم٤م يم٤مٟم٤م ومٞمف  }ضمزائٝم٤م 

ـ حي٤مؾم٥م قمغم و رهمؿ ذًمؽ وم٢من أطمدًا ؾمقامه٤م ًم {شمٖمٗمر ًمٜم٤م و شمرمحٜم٤م ًمٜمٙمقن ُمـ اخل٤مهيـ 

 {شمٚمؽ أُم٦م ىمد ظمٚم٧م هل٤م ُم٤م يم٧ًٌم و ًمٙمؿ ُم٤م يمًٌتؿ و ٓ شمًئٚمقن قمام يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن  }ومٕمٚمٝمام 

و إذا سمنم أطمدهؿ سم٤مٕٟمثك فمؾ وضمٝمف  }و ىمد ٟمٕمك اهلل قمغم اجل٤مهٚمٞم٦م يمرهٝم٤م عمٞمالد اًمٌٜم٧م 

ُمًقدًا و هق يمٔمٞمؿ * يتقارى ُمـ اًم٘مقم ُمـ ؾمقء ُم٤م سمنم سمف أيٛمًٙمف قمغم هقن أم يدؾمف 

أٓ ؾم٤مء ُم٤م حيٙمٛمقن سم٤مًمؽماب  } . 

 

و إذا اعم١مودة ؾمئٚم٧م * سم٠مي ذٟم٥م  }و ىمد أوص اإلؾمالم سم٤معمرأة ُمقًمقدًا ومحذر ُمـ وأده٤م 

ُمـ سمكم ُمـ هذه  "، و أُمر سم٤مإلطم٤ًمن إًمٞمٝم٤م سمٜمت٤ًم ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :  {ىمتٚم٧م 
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رهؿ ُمرشملم ومذيمر و ذيمر صمالصم٦م ي١مشمقن أضم "اًمٌٜم٤مت ؿمٞمئ٤ًم وم٠مطمًـ إًمٞمٝمـ يمـ ًمف ؾمؽمًا ُمـ اًمٜم٤مر

اًمرضمؾ شمٙمقن ًمف إُم٦م ومٞمٕمٚمٛمٝم٤م ومٞمحًـ شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م ، و ي١مدهب٤م ومٞمحًـ أدهب٤م ، صمؿ يٕمت٘مٝم٤م  "ُمٜمٝمؿ 

 . " ومٞمتزوضمٝم٤م ، ومٚمف أضمران

 

يمام أُمر اهلل و رؾمقًمف سم٤مإلطم٤ًمن إمم إم ذم ٟمّمقص يمثػمة ظمّم٧م ذم سمٕمْمٝم٤م سمٛمزيد شم٠ميمٞمد 

 .قمـ إب

 

اعمرأة ومٞمف أهٚمٞم٦م اًمتٕم٤مىمد ، ومجٕمٚمٝم٤م ص٤مطم٦ٌم احلؼ و أُم٤م يمقن اعمرأة زوضم٤ًم ومذاك قم٘مد ُمٜمح اًم٘مرآن 

و إذا ـمٚم٘متؿ  }و ي٘مقل  {وم٢من ـمٚم٘مٝم٤م ومال حتؾ ًمف ُمـ سمٕمد شمٜمٙمح زوضم٤ًم همػمه  }ذم أُمر ٟمٙم٤مطمٝم٤م 

 . { اًمٜم٤ًمء ومٌٚمٖمـ أضمٚمٝمـ ومال شمٕمْمٚمقهـ أن يٜمٙمحـ أزواضمٝمـ إذا شمراوقا سمٞمٜمٝمؿ سم٤معمٕمروف

 

ؼ ُمِمٞمئتٝم٤م ًمٙمامل أهٚمٞمتٝم٤م ذم و ىمد ضمٕمؾ اهلل قمز و ضمؾ ُمٝمره٤م طم٘م٤ًم هل٤م شمتٍمف ومٞمف ووم

، وذم دومع اعمٝمر إًمٞمٝم٤م ُمـ اًمٙمراُم٦م ُم٤م ٓ خيٗمك ، و  {و آشمقا اًمٜم٤ًمء صدىم٤مهتـ ٟمحٚم٦م  }اًمتٍمف 

و هلـ ُمثؾ اًمذي قمٚمٞمٝمـ سم٤معمٕمروف  }ضمٕمؾ اهلل هل٤م ُمـ احل٘مقق قمغم زوضمٝم٤م ُم٤م يٜم٤مؾم٥م دوره٤م 

ٜمس اًمرضم٤مل ، ، و هذه اًمدرضم٦م ًمٞم٧ًم ًم٘مٕمقد ضمٜمس اًمٜم٤ًمء قمـ ضم {و ًمٚمرضم٤مل قمٚمٞمٝمـ درضم٦م 

سمؾ هل عم٤م أودقمف اهلل ذم اًمرضمؾ ُمـ اؾمتٕمدادات ومٓمري٦م شمالئؿ ُمٝمٛمتف و دوره ذم اعمجتٛمع يمام 
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اًمرضم٤مل ىمقاُمقن قمغم اًمٜم٤ًمء سمام ومْمؾ اهلل سمف سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض و سمام أٟمٗم٘مقا ُمـ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 . { أُمقاهلؿ وم٤مًمّم٤محل٤مت ىم٤مٟمت٤مت طم٤مومٔم٤مت ًمٚمٖمٞم٥م سمام طمٗمظ اهلل

 

و  }٤من إمم اًمزوضم٦م و طمًـ اًمٕمنمة هل٤م طمتك قمٜمد يمراهٞمتٝم٤م و حي٨م اًم٘مرآن قمغم اإلطمً

 . { قم٤مذوهـ سم٤معمٕمروف وم٢من يمرهتٛمقهـ ومٕمًك أن شمٙمرهقا ؿمٞمئ٤ًم و جيٕمؾ اهلل ومٞمف ظمػمًا يمثػماً 

 

 و هٙمذا ئمٝمر اًمٗمرق ضمٚمٞم٤ًم سملم ُمٙم٤مٟم٦م اعمرأة ذم اإلؾمالم و ُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمٜمٍماٟمٞم٦م

 

 

 : قوامة الرجل عىل املرأة

 

٢مصم٤مرة سمٕمض اعم٤ًمئؾ يريدون ُمٜمٝم٤م عمز ُمٙم٤مٟم٦م اعمرأة ذم اإلؾمالم و اعمجتٛمع و يِمٖم٥م اًمٜمّم٤مرى سم

اإلؾمالُمل، و ُمـ هذه اعم٤ًمئؾ ىمقاُم٦م اًمرضمؾ قمغم اعمرأة ذم قمٍم يتٜم٤مدى اعمتٜم٤مدون ومٞمف إمم 

 .ُم٤ًمواهت٤م سم٤مًمرضم٤مل
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و ىمد دم٤مهؾ ه١مٓء وضمقد ومرق ذم آؾمتٕمدادات اًمٗمٓمري٦م سملم اًمرضم٤مل و اًمٜم٤ًمء ، ومٙمؾ أقمٓمل 

٤مئص ُم٤م يتٜم٤مؾم٥م و دوره ذم احلٞم٤مةُمـ اخلّم  . 

 

وم٘مد ضمٕمؾ اهلل ُمـ اعمرأة ُمرسمٞم٦م ذم سمٞمتٝم٤م ٕسمٜم٤مئٝم٤م شمٕمٛمؾ ذم صٜم٤مقم٦م اإلٟم٤ًمن ، ومٞمام أويمؾ إمم 

اًمرضمؾ أُمر وٓيتٝم٤م و اإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمٝم٤م ، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م وم٘مػمة أم همٜمٞم٦م ، و وٓيتف قمٚمٞمٝم٤م وٓي٦م 

 .رقم٤مي٦م ٓ وٓي٦م اؾمتٌداد أو متٚمؽ

 

ي٤م أهي٤م اًمٜم٤ًمء اظمْمٕمـ  "ذا اًمتٗمقق اًمٗمٓمري اعمًتٚمزم ًمٚم٘مقاُم٦م وم٘م٤مل: و ىمد أؿم٤مر سمقًمس إمم ه

( ، و مل 32-4/33)أومًس  "ًمرضم٤مًمٙمـ يمام ًمٚمرب ، ٕن اًمرضمؾ هق رأس اعمرأة ذم يمؾ رء 

أريد أن شمٕمٚمٛمقا أن رأس يمؾ رضمؾ هق  "يٌلم سمقًمس ؾم٥ٌم هذا آُمتٞم٤مز ًمٚمرضم٤مل. و ي٘مقل: 

99/2( 9يمقرٟمثقس) ) "اعمًٞمح ، و أُم٤م رأس اعمرأة ومٝمق اًمرضمؾ   ) . 

 

و ٓ يًتٓمٞمع أطمد أن يٜمٙمر مت٤ميز يمٍؾ ُمـ اجلٜمًلم قمـ أظمر سمخّم٤مئص ظمٚم٘مف اهلل قمٚمٞمٝم٤م ، و 

طمتك أدقمٞم٤مء اعم٤ًمواة ٓ يدقمقن أن ىمدرات اًمرضم٤مل و اًمٜم٤ًمء واطمدة ، و إٓ ومام شمزال دول 

ُمـ رؤؾم٤مء و  اعم٤ًمواة حتٙمؿ سم٤مًمرضم٤مل دون اًمٜم٤ًمء ذم ؾم٤مئر ُمًتقي٤مهت٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م و آضمتامقمٞم٦م

 .…وزراء و سمرعم٤مٟمٞملم و
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 : ما جاء يف رضب النساء

 

و اًماليت خت٤مومقن ٟمِمقزهـ ومٕمٔمقهـ و  }و أُم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم إسم٤مطم٦م ضب اًمٜم٤ًمء ذم ىمقًمف 

 . { اهجروهـ ذم اعمْم٤مضمع و اضسمقهـ وم٢من أـمٕمٜمٙمؿ ومال شمٌٖمقا قمٚمٞمٝمـ ؾمٌٞمالً 

 

ٕم٤مصٞم٦م ًمف ، وم٢مهن٤م ان مل وم٢من ذًمؽ ظم٤مص سم٤معمرأة اًمٜم٤مؿمز اًمتل شمًتخػ سمح٘مقق زوضمٝم٤م واًم

شمًتجٞم٥م ًمٚمٜمّمح أوًٓ و ٓ ًمٚمٝمجر صم٤مٟمٞم٤ًم  ، وم٤مًميب همػم اعمؼمح هق آظمر أؾمٚمقب ذم ُمٕم٤مجل٦م 

  . ٟمِمقزه٤م ، و هق سمٙمؾ طم٤مل أهقن ُمـ اًمقصقل إمم طم٤مل اًمٓمالق اًمذي حيرُمف اًمٜمّم٤مرى

 

ف أن ىمقُم٤ًم هذا و مل ييب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أطمدًا ُمـ ٟم٤ًمئف ىمط ، سمؾ إٟمف عم٤م سمٚمٖم

ٓ جيٚمد أطمديمؿ اُمرأشمف ضمٚمد اًمٕمٌد ، صمؿ جي٤مُمٕمٝم٤م آظمر اًمٞمقم  "ييسمقن ٟم٤ًمئٝمؿ همْم٥م و ىم٤مل:

و أُم٤م أسمق  "، و عم٤م أشمتف اُمرأة شمًتِمػمه ذم أُمر زواضمٝم٤م أسم٤من هل٤م قمٚم٦م ذم أطمد ظم٤مـمٌٞمٝم٤م وم٘م٤مل:  "

، وىمد أظمرج اًمؽمُمذي وصححف، واًمٜم٤ًمئل، واسمـ ُم٤مضمف، قمـ  "اجلٝمؿ وم٢مٟمف ضاب ًمٚمٜم٤ًمء 

ٛمرو سمـ إطمقص : أٟمف ؿمٝمد ظمٓم٦ٌم اًمقداع ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، وومٞمٝم٤م أٟمف قم
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ـّ قمقار قمٜمديمؿ ًمٞمس » ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  أٓ واؾمتقصقا سم٤مًمٜم٤ًمء ظمػمًا، وم٢مٟمام ه

ـّ ذم  ـّ ؿمٞمئ٤ًم همػم ذًمؽ إٓ أن ي٠مشملم سمٗم٤مطمِم٦م ُمٌٞمٜم٦م، وم٢من ومٕمٚمـ، وم٤مهجروه متٚمٙمقن ُمٜمٝم

ـّ ضسم٤ًم همػم ُمؼمح اعمْم٤مضمع، واضسمق ـّ ؾمٌٞمالً }ه وىمقًمف ش. {وم٢من أـمٕمٜمٙمؿ ومال شمٌٖمقا قمٚمٞمٝم

قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم : )) أٓ وطم٘مٝمـ قمٚمٞمٙمؿ أن حتًٜمقا إًمٞمٝمـ ذم يمًقهتـ وـمٕم٤مُمٝمـ ((  

وهٙمذا وم٢من اًميب اعم٠مذون سمف ذم ذيٕمتٜم٤م ًمٞمس حلرائر اًمٜم٤ًمء اًمٙمريامت ، و إٟمام هق دواء 

ومٝمق ضب اعمريب اعم١مدب ٓ ضب اعمٕمتدى أصمؿيٚمج٠م إًمٞمف قمٜمدُم٤م يًتٗمحؾ اًمداء .   ... 

 

 

 : حل الطالق وكوىه من حقوق الرجل

 

و مم٤م يِمٕم٥م سمف اًمٜمّم٤مرى قمغم ُمٙم٤مٟم٦م اعمرأة ذم اإلؾمالم إسم٤مطمتف ًمٚمٓمالق، و ضمٕمٚمف ذم يد 

 .اًمرضم٤مل دون اًمٜم٤ًمء

 

 و ذم اإلضم٤مسم٦م قمـ هذه اًمِمٌٝم٦م أيمد قمٚمامؤٟم٤م أن طمؾ اًمٓمالق ذقمٞم٦م شمقراشمٞم٦م ، وم٘مد أسمٞمح

اًمٓمالق إٓ ذم طم٤مًم٦م واطمدة ، و هل زواج رضمؾ ُمـ ومت٤مة ىمد زٟمك هب٤م ، ومٞمٕمٓمل ٕسمٞمٝم٤م مخًلم 

39/ 33) اًمتثٜمٞم٦م  "ٓ ي٘مدر أن يٓمٚم٘مٝم٤م يمؾ أي٤مُمف  "ُمـ اًمٗمْم٦م ، و شمٙمقن ًمف زوضم٦م   ). 
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و أُم٤م ذم اًمٕمٝمد اجلديد ومٞمٗمؽمض أن يٌ٘مك اًمتنميع ىم٤مئاًم طمتك ٓ يٜم٘مض اًمٜم٤مُمقس ، ًمٙمـ ُمتك 

إًمٞمف ) أي اعمًٞمح ( اًمٗمريًٞمقن ًمٞمجرسمقه ىم٤مئٚملم ًمف: هؾ حيؾ ًمٚمرضمؾ أن يٓمٚمؼ  و ضم٤مء "ي٘مقل : 

اُمرأشمف ًمٙمؾ ؾم٥ٌم ؟ وم٠مضم٤مب و ىم٤مل هلؿ: أُم٤م ىمرأشمؿ أن اًمذي ظمٚمؼ ُمـ اًمٌدء ظمٚم٘مٝمام ذيمرًا و 

وم٤مًمذي مجٕمف اهلل ٓ يٗمرىمف إٟم٤ًمن. ىم٤مًمقا: ومٚمامذا أوص ُمقؾمك أن يٕمٓمل يمت٤مب ـمالق …أٟمثك

أضمؾ ىم٤ًموة ىمٚمقسمٙمؿ أذن ًمٙمؿ أن شمٓمٚم٘مقا ٟم٤ًمءيمؿ ، و ًمٙمـ  ومتٓمٚمؼ ؟ ىم٤مل هلؿ: إن ُمقؾمك ُمـ

ُمـ اًمٌدء مل يٙمـ هٙمذا ، و أىمقل ًمٙمؿ: إن ُمـ ـمٚمؼ اُمرأشمف إٓ سم٥ًٌم اًمزٟم٤م ، و شمزوج سم٠مظمرى 

، صمؿ طمدصمٝمؿ قمـ اخلّمٞم٤من اًمذيـ ظمّمقا أٟمٗمًٝمؿ  "ًمٞمس اجلٛمٞمع ي٘مٌٚمقن هذا اًمٙمالم …يزين

( ، و ىمد ومٝمٛم٧م 93-96/2)ُمتك  "ُمـ اؾمتٓم٤مع أن ي٘مٌؾ ومٚمٞم٘مٌؾ  "اسمتٖم٤مء اعمٚمٙمقت وم٘م٤مل:

 .اًمٙمٜمٞم٦ًم ُمـ هذا اًمٜمص حتريؿ اًمٓمالق

 

و يرى أمحد قمٌد اًمقه٤مب أن اًمٜمص اإلٟمجٞمكم ُم٤م هق إٓ إو٤موم٦م أظمالىمٞم٦م ، ومل جيره اعمًٞمح جمر 

، ويم٤من ىمٌؾ ىمد ذيمر أن ًمٞمس "ُمـ اؾمتٓم٤مع أن ي٘مٌؾ ومٚمٞم٘مٌؾ  "اإلًمزام واًمتنميع سمدًمٞمؾ ىمقًمف:

 .يمؾ أطمد يٓمٞمؼ يمالُمف هذا
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ىمقل دظمٞمؾ قمغم  "إٓ سم٥ًٌم اًمزٟم٤م  "ى أمحد قمٌد اًمقه٤مب أيْم٤ًم أن آؾمتثٜم٤مء ذم ىمقًمف وير

ذم  -اإلٟمجٞمؾ ، وأٟمف سمِمٝم٤مدة اًمٕمٚمامء ُمـ ووع اًمٙمٜمٞم٦ًم ، سمدًمٞمؾ أن طمد اعمرأة اعمتزوضم٦م 

33/33إذا زٟم٧م : اًم٘متؾ ) اٟمٔمر اًمتثٜمٞم٦م  -اًمتقراة   ) . 

 

احلٞم٤مة ، يٚمج٠م إًمٞمٝم٤م اًمزوضم٤من قمٜمدُم٤م  ومل يٙمـ هلذا اًمٜمص اإلٟمجٞمكم أن يٖمػم ؾمٜم٦م ضم٤مري٦م ذم

شمًتحٞمؾ سمٞمٜمٝمام احلٞم٤مة،ًمذًمؽ ؾمٜم٧م دول اًمٜمٍماٟمٞم٦م ذم اًمٕمّمقر احلديث٦م ىمقاٟملم شمًٛمح 

سم٤مًمٓمالق ٕؾم٤ٌمب خمتٚمٗم٦م ، يم٤مًمرو٤م ُمـ اًمزوضملم أو ؾمقء اعمٕم٤مُمٚم٦م أو اًمٖمٞم٤مب اًمٓمقيؾ 

ويمؾ ذًمؽ إىمرار سميورة وضمقد هذا اًمتنميع…   

 

٤م اإلؾمالم ًمتنميع اًمٓمالق واًمتل جيٝمٚمٝم٤م اًمذيـ يٜمٙمرون يمام سملم قمٚمامؤٟم٤م اًمٜمٔمؿ اًمتل ووٕمٝم

قمغم اإلؾمالم إسم٤مطمتف،وم٘مد رهم٥م اإلؾمالم ذم إُم٤ًمك اًمرضمؾ زوضمتف قمغم يمراهتف هل٤م ، صمؿ أذن 

ًمف سمٓمالىمٝم٤م ُمرشملم ُمـ همػم أن خيرضمٝم٤م ُمـ سمٞمتٝم٤م ىمٌؾ اٟمتٝم٤مء قمدهت٤م ، و أن يٙمقن ـمالىمف هل٤م ذم 

، و  {ُم٤ًمك سمٛمٕمروف أو شمنيح سم٢مطم٤ًمن اًمٓمالق ُمرشم٤من وم٢م }ـمٝمر مل جي٤مُمٕمٝم٤م ومٞمف ، صمؿ 

ًمٚمزوج رد زوضمتف طم٤مل قمدهت٤م ، وم٢من اٟم٘مْم٧م ومال سمد ُمـ قم٘مد و ُمٝمر ضمديديـ ، وم٢من ـمٚم٘مٝم٤م 

 .اًمث٤مًمث٦م ٓ حتؾ ًمف طمتك شمٜمٙمح زوضم٤ًم همػمه
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و ًمٚمٛمٓمٚم٘م٤مت ُمت٤مع سم٤معمٕمروف  }و يٗمرض اًم٘مرآن ًمٚمٛمٓمٚم٘م٦م طم٘م٤ًم قمغم زوضمٝم٤م ، و هق اعمتٕم٦م 

و ُمتٕمقهـ قمغم اعمقؾمع ىمدره وقمغم  }ٕم٤ممم قمـ ُم٘مدار اعمتٕم٦م ، وي٘مقل شم {طم٘م٤ًم قمغم اعمت٘ملم 

 . { اعم٘مؽم ىمدره ُمت٤مقم٤ًم سم٤معمٕمروف طم٘م٤ًم قمغم اعمحًٜملم

 

اًمٓمالق سمٞمد اًمرضمؾ حلٙمٛم٦م ٓ ختٗمك إذ رأيٜم٤م  -يمام اًمنمائع اًم٤ًمسم٘م٦م  -و ىمد ووع اإلؾمالم 

ًم٦ٌم أىمدر قمغم ُمـ قم٤مـمٗمٞم٦م اعمرأة ُم٤م ي١مدي إمم شمنقمٝم٤م ذم إُمقر، سمٞمٜمام اًمرضمؾ سمٕم٘مٚمٞمتف اًمٖم٤م

 .حتٛمؾ ُمثؾ هذا اًم٘مرار

 

يمام أن اعمرأة جيقز هل٤م أن شمٓمٚم٥م ُمـ اًم٘م٤ميض أن يٓمٚم٘مٝم٤م ُمـ زوضمٝم٤م سمٕمد أن شمٌدي ًمذًمؽ 

إؾم٤ٌمب اعمقضم٦ٌم ، و جيٞمز وم٘مٝم٤مء اإلؾمالم هل٤م أن شمِمؽمط ذم قم٘مده٤م طم٘مٝم٤م ذم ـمالق ٟمٗمًٝم٤م إن 

٘مف اًمٜمّم٤مرى هب٤م ، ؿم٤مءت. و ذم يمؾ ذًمؽ ُم٤م يؼمئ ؾم٤مطم٦م ذيٕم٦م اإلؾمالم ُمـ اًمٖمٌـ اًمذي أحل

 . و ي١ميمد واىمٕمٞم٦م هذه اًمنميٕم٦م و ُمث٤مًمٞمتٝم٤م ذم آن واطمد

 

 : حقوق املرأة واملرياث
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و يرى اًمٜمّم٤مرى أن اإلؾمالم يٖمٌـ اعمرأة طملم جيٕمؾ هل٤م ُمـ اعمػماث ٟمّمػ ُم٤م ًمٚمرضمؾ ، يمام 

 .جيٕمؾ ؿمٝم٤مدهت٤م ٟمّمػ ؿمٝم٤مدة اًمرضمؾ

 

٤م ًمٚمرضمؾ وم٢من اًمتقراة حترم اعمرأة و سمداي٦م ومٚمئـ يم٤من اًم٘مرآن جيٕمؾ ًمٚمٛمرأة ُمـ اعمػماث ٟمّمػ ُم

أيام رضمؾ ُم٤مت و ًمٞمس …ومٙمٚمؿ اًمرب ُمقؾمك ىم٤مئالً  "ُمـ اعمػماث يمٚمٞم٦م طم٤مل وضمقد أؿم٘م٤مء هل٤م 

( ، و يٗمٝمؿ ُمـ اًمًٞم٤مق أن وضمقد آسمـ 9-39/9)اًمٕمدد  "ًمف اسمـ شمٜم٘مٚمقن ُمٚمٙمف إمم اسمٜمتف 

 .يٛمٜمع شمقري٨م آسمٜم٦م

 

و  }وي٤من ذم اعمػماث يمام ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٙمالًم٦م أُم٤م ذم ذيٕم٦م اإلؾمالم وم٢من اًمذيمر و إٟمثك ىمد يت٤ًم

إن يم٤من رضمؾ يقرث يمالًم٦م أو اُمرأة و ًمف أخ أو أظم٧م ومٚمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام اًمًدس وم٢من يم٤مٟمقا 

و ىم٣م قمٛمر سم٤مًمت٤ًموي سملم إظمقة ٕم ، ىم٤مل  {أيمثر ُمـ ذًمؽ ومٝمؿ ذيم٤مء ذم اًمثٚم٨م 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ و ٓ أرى قمٛمر ىم٣م سمذًمؽ طمتك قمٚمؿ ذًمؽ ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل"اًمزهري:   

".  

 

و ٕسمقيف ًمٙمؾ واطمد  }و ُمرة أظمرى ؾم٤موت اًمنميٕم٦م سملم اًمقاًمديـ ذم إرصمٝمام ُمـ وًمدمه٤م 

  { ُمٜمٝمام اًمًدس مم٤م شمرك إن يم٤من ًمف وًمد
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و ىم٣م اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ سمتقري٨م اًمذيمر وٕمػ إٟمثك يمام ذم اًمتقارث سملم اًمزوضملم و شمقراث 

٤مًمٞم٦م اعمٚم٘م٤مة قمغم قم٤مشمؼ اًمزوج أو إخ ، إذ أوٓد اعمتقرم ، ًمٙمـ ذًمؽ يتٜم٤مؾم٥م ُمع اعمًئقًمٞم٦م اعم

 . يمؾ ُمٜمٝمام ُمٚمزم سم٤مإلٟمٗم٤مق قمغم زوضمتف أو أظمتف، و هذا همرم يًتحؼ همٜمامً 

 

يمام أن ذائع اإلؾمالم شمٚمزم اًمرضمؾ ٟمٗم٘م٤مت ٓشمٚمزم اعمرأة يم٤معمٝمر واًمدي٦م اًمتل يتحٛمٚمٝم٤م اًمٕمّم٦ٌم 

 . ُمـ اًمرضم٤مل دون اًمٜم٤ًمء

 

 ُمـ اعمػماث مل ي٘مض هبقان اًمٜم٤ًمء ، إٟمام ىمًؿ وهٙمذا طملم ضمٕمؾ اهلل ًمٚمذيمر ُمثؾ طمظ اٟمثٞملم

 . اعم٤مل شم٘مًٞماًم ُم٤مدي٤ًم سمحت٤ًم يتٜم٤مؾم٥م واعمًئقًمٞم٤مت اعمٜمقـم٦م سمٙمؾ ُمٜمٝمام

 

 : شهادة املرأة

 

و أُم٤م ضمٕمؾ ؿمٝم٤مدة اعمرأشملم سمِمٝم٤مدة رضمؾ واطمد ومذًمؽ ًمٞمس ُمٓمردًا ذم ؾم٤مئر اًمِمٝم٤مدات ، 

 .ومِمٝم٤مداهت٤م إرسمع ذم اًمٚمٕم٤من شمٕمدل ؿمٝم٤مدات زوضمٝم٤م
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ٕمؾ اًمِم٤مرع ؿمٝم٤مدة اعمرأة ُمٕمتؼمة ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ و ٓ ي٘مٌؾ ومٞمٝم٤م ؿمٝم٤مدة اًمرضم٤مل و ىمد جي

و  }يم٤مُٕمقر اًمٜم٤ًمئٞم٦م اًمتل ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م اًمرضم٤مل قم٤مدة يمحٞمْم٦م اعمٓمٚم٘م٦م و ـمٝمره٤م ذم ىمقًمف 

اعمٓمٚم٘م٤مت يؽمسمّمـ سم٠مٟمٗمًٝمـ صمالصم٦م ىمروء و ٓ حيؾ هلـ أن يٙمتٛمـ ُم٤م ظمٚمؼ اهلل ذم أرطم٤مُمٝمـ إن 

ًمٞمقم أظمريمـ ي١مُمـ سم٤مهلل و ا  } . 

 

ومٞمام ضمٕمؾ اًم٘مرآن ؿمٝم٤مدة اعمرأة ٟمّمػ ؿمٝم٤مدة اًمرضمؾ ذم اعم٤ًمئؾ اًمتل ٓ شمْمٌٓمٝم٤م اًمٜم٤ًمء قم٤مدة 

 .يمام ذم سمٕمض اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م و اًمتج٤مري٦م يمحٗمظ اًمديـ اًمذي ٟمّم٧م قمٚمٞمف آي٦م اًمديـ

 

و قمٚمٞمف وم٢من ضمٕمؾ ؿمٝم٤مدهت٤م سمٜمّمػ ؿمٝم٤مدة اًمرضمؾ ًمٞمس إضمح٤موم٤ًم سمح٘مٝم٤م أو اؾمتٝم٤مٟم٦م سمٛم٘م٤مُمٝم٤م و 

ٟم٤ًمٟمٞمتٝم٤م ، و إٟمام هق ُمراقم٤مة ًم٘مدراهت٤م و ُمقاهٌٝم٤م. و إٓ وم٢من أهٚمٞمتٝم٤م يم٠مهٚمٞم٦م اًمرضمؾ مت٤مُم٤ًم ذم إ

 ..…يمثػم ُمـ اعمٕم٤مُمالت يم٤مًمٌٞمع و اًمِمٗمٕم٦م و اإلضم٤مرة و اًمقيم٤مًم٦م و اًمنميم٦م و اًمقىمػ و اًمٕمتؼ

 

 

 : تعدد الزوجات
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ُمٜمٔمٛم٦م أسم٤مء  و ىمد شمٕمٚمؼ اًمٜمّم٤مرى ـمقياًل ذم ؿمٌٝم٦م شمٕمدد اًمزوضم٤مت ذم اإلؾمالم ، و شم٤ًمءًم٧م

 . اًمٌٞمض اًمتٌِمػمي٦م مل ٓ يًٛمح اإلؾمالم ًمٚمٛمرأة سمتٕمدد إزواج

 

و ذم سمٞم٤من و دومع هذه اًمِمٌٝم٦م ٟم٘مؾ قمٚمامؤٟم٤م ٟمّمقص٤ًم ُمٓمقًم٦م ُمـ اًمتقراة شمتحدث قمـ شمٕمداد 

إٟمٌٞم٤مء و همػمهؿ ًمٚمزوضم٤مت ، يمام أٟمف أُمر ُمٕمت٤مد قمٜمد ؾم٤مئر اعمجتٛمٕم٤مت اًمٌنمي٦م ، و ٓ يقضمد 

ٜمع شمٕمدد اًمزوضم٤مت ، ومتحريؿ اًمتٕمدد ٟم٘مض ًمٚمٜم٤مُمقس ، و اعمًٞمح ي٘مقل ذم اًمٕمٝمد اجلديد ُم٤م يٛم

ُم٤م ضمئ٧م ٕٟم٘مض سمؾ ٕيمٛمؾ ، وم٢من احلؼ أىمقل ًمٙمؿ: إمم أن شمزول اًمًامء و إرض ٓ  ": 

99-4/99)ُمتك  "يزول طمرف واطمد أو ٟم٘مٓم٦م واطمدة ُمـ اًمٜم٤مُمقس طمتك يٙمقن اًمٙمؾ  ). 

 

تٕمدد ، ومٗمل اعمث٤مل اًمذي ضسمف و صمٛم٦م إؿم٤مرات ُمـ اعمًٞمح يًتٜمٌط ُمـ دراؾمتٝم٤م ضمقاز اًم

اعمًٞمح ًمٚمٛمٚمٙمقت ؿمٌف اعمٚمٙمقت سمٕمنم قمذارى أظمذن ُمّم٤مسمٞمحٝمـ و ظمرضمـ ًمٚم٘م٤مء اًمٕمريس ، 

اعمًتٕمدات )اخلٛمس( "و ىمد أظمذت مخس ُمٜمٝمـ ُمٕمٝم٤م زيت٤ًم ًمٚمٛمّم٤ٌمح ، ومٚمام ُمر اًمٕمريس 

34/91)ُمتك "دظمٚمـ ُمٕمف إمم اًمٕمريس ، و أهمٚم٘مـ اًم٤ٌمب ). 

 

ومٞمج٥م أن يٙمقن  "ز اًمتٕمدد ًمٖمػم اًمٙم٤مهـ طمٞم٨م ي٘مقل:و ذم يمالم سمقًمس ُم٤م يٗمٝمؿ ُمٜمف ضمقا

)شمٞمٛمقصم٤موس  "ًمٞمٙمـ اًمِمامُم٦ًم يمؾ سمٕمؾ اُمرأة واطمدة…إؾم٘مػ سمال ًمقم سمٕمؾ اُمرأة واطمدة 

(9 )2/3،93 ). 



المسيح كلمة اهلل بكة ش  ::: www.Almaseh.net Page 58 
 

 

و يرى أمحد سمـ قمٌد اًمقه٤مب أن ًمٞمس ُمـ طمج٦م صحٞمح٦م ذم ىمقل اعمًٞمح قمـ اًمزوضملم : 

٤من ضمًدًا واطمدًا ، إذًا ًمٞم٤ًم سمٕمد اصمٜملم، سمؾ يؽمك أسم٤مه و أُمف ، و يٚمتّمؼ سم٤مُمرأشمف ، و يٙمقن آصمٜم"

( ومٚمٞمس ذم اًمٜمص ُم٤م يٛمٜمع شمٕمدد اًمزوضم٤مت ، ومٝمذه اًمقطمدة 9-96/4)ُمتك  "ضمًد واطمد 

 "اعمج٤مزي٦م جيقز أن يِمؽمك هب٤م أيمثر ُمـ اصمٜملم يمام ضم٤مء ذم يقطمٜم٤م ذم ىمقل اعمًٞمح قمـ شمالُمٞمذه 

99/39)يقطمٜم٤م  "ًمٞمٙمقٟمقا هؿ أيْم٤ًم ومٞمٜم٤م  ) . 

 

 "إٟم٤مسمٌِمٞم٧م"ٕمدد اًمزوضم٤مت صٞمح٦م شمٜم٤مدي هب٤م ومرق ُمًٞمحٞم٦م ؿمتك ُمثؾ و ىمد سم٘مٞم٧م ىمْمٞم٦م شم

( ي٘مقل :ُمـ 9429ذم أعم٤مٟمٞم٤م ذم أواؾمط اًم٘مرن اًم٤ًمدس قمنم ًمٚمٛمٞمالد ، ويم٤من اًم٘مس ومقٟمًتػم)

 "يريد أن يٙمقن ُمًٞمحٞم٤ًم طم٘مٞم٘مٞم٤ًم ومٕمٚمٞمف أن يتزوج قمدة زوضم٤مت. و سمٛمثٚمف ٟم٤مدت ومرىم٦م 

ٕعم٤من سم٘مقة سمٕمد احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، و جيدر ذم ٟمٗمس اًم٘مرن ، و ٟم٤مدى سمف ا "اًمالممٕمداٟمٞملم 

سم٤مًمذيمر هٜم٤م أن إرؾم٤مًمٞم٤مت اًمتٌِمػم ذم أومري٘مٞم٤م ٓ مت٤مٟمع ُمـ سم٘م٤مء إومري٘مل اعمتٜمٍم ُمتزوضم٤ًم سم٠ميمثر 

 . ُمـ زوضم٦م

 

و ىمد أسم٤مح اإلؾمالم شمٕمدد اًمزوضم٤مت اًمذي أسم٤مطمتف اًمٜمٌقات اًم٤ًمسم٘م٦م ، و ذط اًمِم٤مرع قمغم 

٘مدر قمٚمٞمف ، و قمٗمك قمام ٓ يتٕمٚمؼ سم٘مدرشمف يم٤معمح٦ٌم ، يمام طمدد اًمزوج اًمٕمدل سملم زوضم٤مشمف ومٞمام ي

 . اًمتٕمدد سم٠مرسمع طمًاًم ًمٚمٗمقى واًمٕم٨ٌم
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وىمد يم٤مٟم٧م إسم٤مطم٦م اًمِم٤مرع ًمتٕمدد اًمزوضم٤مت ؿمٞمئ٤ًم ُمـ طمٙمٛم٦م اهلل احلٙمٞمؿ ، إذ واىمع إرض ٓ 

يّمٚمح إٓ سمٛمثؾ هذا اًمتنميع ، ومٕمدد ٟم٤ًمء اًمٌنم اًمٞمقم يرسمق قمغم رضم٤مهل٤م سم٠مرسمٕمامئ٦م ُمٚمٞمقن 

رأة ، مم٤م جيٕمؾ شمٕمدد اًمزوضم٤مت ضورة ُمٚمح٦م ًمٙمؾ جمتٛمع خيِمك اًمٗم٤ًمد و آٟمحاللاُم . 

 

 "و ىمد شمٜم٠ٌم إؿمٕمٞم٤م سمزي٤مدة قمدد اًمٜم٤ًمء قمغم اًمرضم٤مل وم٘م٤مل و هق يتحدث قمـ آصم٤مر احلروب:

ومتٛمًؽ ؾمٌع ٟم٤ًمء سمرضمؾ واطمد ذم ذًمؽ اًمٞمقم ىم٤مئالت: ٟم٠ميمؾ ظمٌزٟم٤م ، و ٟمٚمٌس صمٞم٤مسمٜم٤م ، ًمٞمدع 

2/9)إؿمٕمٞم٤م "ٟم٤م وم٘مط اؾمٛمؽ قمٚمٞمٜم٤م. اٟمزع قم٤مر ). 

 

يمام أن شمٕمدد اًمزوضم٤مت يٜمًجؿ ُمع ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتقراة ُمـ أُمر آدم وذريتف سمٙمثرة اًمتقاًمد 

( ، ومتٕمدد 9/39)اًمتٙمقيـ  "أصمٛمروا وايمثروا واُمألوا إرض  "واًمذري٦م ، وم٘مد ىم٤مل ٔدم :

اًمزوضم٤مت ؾم٥ٌم ذم يمثرة اًمٜمًؾ،ومٞمام اًم٘مٍم قمغم زوضم٦م واطمدة يٛمٜمع اًمزوج ُمـ آؾمتٛمت٤مع 

ٛم٦م اإلٟمج٤مب ًمْمٕمػ اعمرأة صمؿ قمجزه٤م قمـ اإلٟمج٤مب ذم ؾمـ ُمٌٙمرة قمـ اًمرضمؾسمٜمٕم . 

 

يمام أن شمٕمدد اًمزوضم٤مت يٕملم اًمرضمؾ قمغم اًمٕمٗم٦م واًمٗمْمٞمٚم٦م ، إذ ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمرضمؾ أن يٛمٞمؾ إمم 

اًمتٕمدد ٕؾم٤ٌمب خمتٚمٗم٦م يمٕم٘مؿ اًمزوضم٦م أو ـمٛمثٝم٤م أو ُمروٝم٤م ، و ىمٍم اًمزواج قمغم زوضم٦م 
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اعمًٞمحٞم٦م  "س ؾمقجي٤مرت ي٘مقل ذم ُمٜم٤مفمرشمف ًمديدات: واطمدة يدومع إمم اًمٌٖم٤مء ، و هذا اًم٘م

. و ُم٤م هل إٓ ؿمٝمقر "شمًٛمح ًمٜم٤م سمقاطمدة وم٘مط ، و ًمذًمؽ أرشميض أومْمٚمٝمـ ُمـ أول ىمذيٗم٦م

طمتك فمٝمر قمغم ؿم٤مؿم٤مت اًمتٚمٗم٤مز يٕمتذر ًمِمٕم٥م اًمٙمٜمٞم٦ًم قمـ ومٕمٚمف اًمٌٖم٤مء ـمقال ؾمٜملم ُمع 

ٙمٛم٦م اإلؾمالم إطمدى اعمقُم٤ًمت ، و يٕمٚمـ اقمتزاًمف اًمٕمٛمؾ اًمٙمٜمز ، ًمٞمٙمقن دًمٞماًل قمغم طم

 .اًم٤ٌمًمٖم٦م طملم أسم٤مطم٧م شمٕمدد اًمزوضم٤مت

 

و اًم٘مس ؾمقجي٤مرت ًمٞمس سمدقم٤ًم سملم أىمراٟمف و أهؾ ديٜمف ومٗمْم٤مئح اًمره٤ٌمن شمدوي سملم اًمٞمقم و 

 .آظمر ، و أصٌح إصؾ ذم اعمجتٛمٕم٤مت اًمٜمٍماٟمٞم٦م آىمتّم٤مر قمغم زوضم٦م ُمع شمٕمدد اًمٕمِمٞم٘م٤مت

 

إن ٟمٌْم٦م  "ٍماين طملم ىم٤مل: و صدق ًمقصمر ذم ٟم٘مده اعمرير ًمقاىمع اًمٙمٜمٞم٦ًم و اعمجتٛمع اًمٜم

ُمـ أضمؾ ذًمؽ اًمرضمؾ اعمتزوج أيمثر …اجلٜمس ىمقي٦م ًمدرضم٦م أٟمف ٓ ي٘مدر قمغم اًمٕمٗم٦م إٓ اًم٘مٚمٞمؾ

سمؾ إن اًمزواج سم٤مُمرأشملم ىمد يًٛمح سمف أيْم٤ًم، يمٕمالج ٓىمؽماف اإلصمؿ ، …قمٗم٦م ُمـ اًمراه٥م

 . " يمٌديؾ قمـ آشمّم٤مل اجلٜمز همػم اعمنموع

 

ذع شمٕمدد اًمزوضم٤مت ، و مل ينمع شمٕمدد إزواج  و ُمـ ذًمؽ ٟمدرك احلٙمٛم٦م اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م

ومذًمؽ ود ومٓمرة اإلٟم٤ًمن ، و هق ُمٗمض إمم اظمتالط إٟم٤ًمب اًمتل هل ُمـ أضمّؾ ُم٤م يّمقٟمف 

 . اإلٟم٤ًمن
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 املطلب الثالث: شبهات النصارى حول ىبوة ىبونا صىل اهلل علوه وسلم

 

ؿ ومٞمٝم٤م قمغم ؿمخص وأصم٤مر اًمٜمّم٤مرى ؾمٞماًل ُمـ اًمِمٌٝم٤مت اًم٤ٌمـمٚم٦م اًمتل اٟمّم٥م يمذهبؿ وهبت٤مهن

ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ورؾم٤مًمتف ، وىمّمدهؿ ُمـ ذًمؽ إسمٓم٤مل اًمريمـ اًمث٤مين ُمـ أريم٤من هذا 

 .اًمديـ

 

 : معجزات النبي

 

و ُمـ اًمِمٌٝم٤مت اًمتل أصم٤مره٤م اًمٜمّم٤مرى ًمٞمِمٙمٙمقا ذم ٟمٌقة ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًم٘مقل سم٠مٟمف 

ًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل شم٠موًمقه٤م قمغم ٟمحق مل ي٠مت سمٛمٕمجزات، و ذم إصم٤ٌمت ذًمؽ شمٕمٚم٘مقا سمٌٕمض أي٤مت ا

إن ُمقؾمك قمٚمٞمف ":"اؾمتح٤مًم٦م حتريػ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس"سم٤مـمؾ. ي٘مقل وهٞم٥م ظمٚمٞمؾ ذم يمت٤مسمف

 "اًمًالم صٜمع ُمٕمجزات ، أُم٤م رؾمقل اإلؾمالم ومٚمؿ يّمٜمع ُمٕمجزات ، و هذا سمِمٝم٤مدة اًم٘مرآن

و ىمقًمف  {و ُم٤م ُمٜمٕمٜم٤م أن ٟمرؾمؾ سم٤مٔي٤مت إٓ أن يمذب هب٤م إوًمقن  }، وم٘مد شمٕمٚم٘مقا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

و أُمث٤مل ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًمتل ـمٚم٥م ومٞمٝم٤م اًمٙمٗم٤مر آي٦م  {و ىم٤مًمقا ًمقٓ أٟمزل قمٚمٞمف آي٦م ُمـ رسمف  }

 . ُمٕمٞمٜم٦م ومٚمؿ جيٌٝمؿ إًمٞمٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
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و هذه أي٤مت اًمتل شمٕمًػ اًمٜمّم٤مرى ذم آؾمتدٓل هب٤م ُمقوققمٝم٤م أي٤مت اًمتل ـمٚمٌٝم٤م 

و  }جٞمزًا وم٘م٤مًمقا ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمنميمقن ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمٕم

ىم٤مًمقا ًمـ ٟم١مُمـ ًمؽ طمتك شمٗمجر ًمٜم٤م ُمـ إرض يٜمٌققم٤ًم * أو شمٙمقن ًمؽ ضمٜم٦م ُمـ ٟمخٞمؾ و 

قمٜم٥م ومتٗمجر إهن٤مر ظمالهل٤م شمٗمجػمًا * أو شمً٘مط اًمًامء يمام زقمٛم٧م قمٚمٞمٜم٤م يمًٗم٤ًم أو شم٠ميت سم٤مهلل و 

تك شمٜمزل قمٚمٞمٜم٤م يمت٤مسم٤ًم ٟم٘مرؤه ىمؾ اعمالئٙم٦م ىمٌٞماًل * أو شمرىمك ذم اًمًامء و ًمـ ٟم١مُمـ ًمرىمٞمؽ طم

ومٕمٜمد ـمٚم٥م أُمث٤مل هذه اعمٕمجزات ُمع اإلقمراض  {ؾمٌح٤من ريب هؾ يمٜم٧م إٓ سمنمًا رؾمقًٓ 

قمـ اعمٕمجزة احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٜمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ و اعمٕمجزات إظمرى ، قمٜمد ذًمؽ مل 

٦م سمؾ يًتجٞم٥م اهلل قمز و ضمؾ ًمٓمٚم٥م اعمنميملم ، إذ أن ـمٚمٌٝمؿ ًمٞمس ًمٕمدم ىمٞم٤مم احلج٦م اًمٙم٤مومٞم

هق ٟمقع ُمـ اًمتٕمٜم٧م و اًمتٕمجٞمز ، و ىمد يم٤مٟمقا يمٚمام رأوا ُمٕمجزة ي٘مقًمقن ؾمحر ُمًتٛمر أو 

ومحتك ًمق ٟمزًم٧م هذه أي٤مت ومٚمًقف يٕمٞمدون ذًمؽ اًم٘مقل…ؾم٤مطمر ُمٌلم . 

 

أو مل يٙمٗمٝمؿ أٟم٤م أٟمزًمٜم٤م قمٚمٞمؽ اًمٙمت٤مب يتغم قمٚمٞمٝمؿ إن ذم  }و ىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ُمٕمجزة اًم٘مرآن 

 . { ذًمؽ ًمرمح٦م و ذيمرى ًم٘مقم ي١مُمٜمقن

 

و ىمد أضم٤مهبؿ  {ًمقٓ يٙمٚمٛمٜم٤م اهلل  }و سمٕمض هذه أي٤مت اًمتل ـمٚمٌقه٤م ُمًتحٞمؾ ذقم٤ًم يم٘مقهلؿ 

ىمؾ إٟمام أي٤مت قمٜمد اهلل و ُم٤م يِمٕمريمؿ أهن٤م إذا ضم٤مءت ٓ  }اهلل قمغم ـمٚمٌٝمؿ هلذه أي٤مت 
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و قمدم إضم٤مسم٦م  {ىمؾ إن اهلل ىم٤مدر قمغم أن يٜمزل آي٦م و ًمٙمـ أيمثرهؿ ٓ يٕمٚمٛمقن  } {ي١مُمٜمقن 

قمغم شمٕمٜمتٝمؿ ٓ شمٕمٜمل أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل ي٠مت سمآي٤مت ، وم٢من هذا اعمنميملم 

يرده اًمت٠مُمؾ ذم ُمٕمجزة اًم٘مرآن و ُم٤م ٟم٘مؾ ُمـ ُمٕمجزاشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمٌثقصم٦م ذم يمت٥م 

 . احلدي٨م ودٓئؾ اًمٜمٌقة

 

ؿ ، صمؿ إن اؿمؽماط اًمٜمّم٤مرى اعمٕمجزة ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمٜمٌقة ًمٞمس سمّمحٞمح وومؼ ديٜمٝمؿ و يمت٤مهب

( ، و ذم 39/39)ُمتك  "يقطمٜم٤م قمٜمد اجلٛمٞمع ٟمٌل  "ومٝم٤م هق يقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان ي٘مقل قمٜمف ُمتك: 

( ، و رهمؿ ذًمؽ مل ي٠مت سمآي٦م واطمدة ، ي٘مقل 99/6)ُمتك  "أومْمؾ ُمـ ٟمٌل  "ُمقوع آظمر 

91/29)يقطمٜم٤م  "وم٠مشمك إًمٞمف يمثػمون و ىم٤مًمقا إن يقطمٜم٤م مل يٗمٕمؾ آي٦م واطمدة  "يقطمٜم٤م  ). 

 

اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل يتٕمٚمؼ هب٤م اًمٜمّم٤مرى ورد ذم طمؼ اعمًٞمح ذم إٟم٤مضمٞمؾ صمؿ إن ُمثؾ هذه اًمٜمّمقص 

ومخرج اًمٗمريًٞمقن و اسمتدأوا حي٤موروٟمف ـم٤مًمٌلم ُمٜمف آي٦م ُمـ اًمًامء ًمٙمل  "، ي٘مقل ُمرىمس: 

جيرسمقه ، ومتٜمٝمد سمروطمف، وىم٤مل: عم٤مذا يٓمٚم٥م هذا اجلٞمؾ آي٦م ؟ احلؼ أىمقل ًمٙمؿ: ًمـ يٕمٓمك هذا 

92-9/99)ُمرىمس  " …اجلٞمؾ آي٦م. صمؿ شمريمٝمؿ ). 

 

إن يمٜم٧م اسمـ اهلل وم٤مـمرح ٟمٗمًؽ إمم أؾمٗمؾ ٕٟمف ُمٙمتقب  "و يم٤من اًمِمٞمٓم٤من ىمد ضمرسمف ىم٤مئاًل:

( ، 9-2/9)ُمتك  "ىم٤مل ًمف يًقع: ُمٙمتقب أيْم٤ًم ٓ دمرب إهلؽ …:إٟمف يقيص ُمالئٙمتف سمؽ
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ومرح ضمدًا ، ٕٟمف يم٤من يريد ُمـ زُم٤من ـمقيؾ أن يراه ًمًامقمف  "وعم٤م ووع سملم يدي هػمودس : 

 "و شمرضمك أن يرى آي٦م شمّمٜمع ُمٜمف ، و ؾم٠مًمف سمٙمالم يمثػم ومٚمؿ جيٌف سمٌمء  قمٜمف أؿمٞم٤مء يمثػمة ،

6-32/9)ًمقىم٤م  ). 

 

ومام اًمذي ي٘مقًمف اًمٜمّم٤مرى ذم هذه اًمٜمّمقص ؟ و هؾ يروهن٤م ُمٌٓمٚم٦م عم٤م ضم٤مء سمف اعمًٞمح ُمـ 

ُمٕمجزات ؟! ومٙمؾ ُم٤م ي٘مقًمقٟمف ذم طمؼ اعمًٞمح ٟم٘مقًمف ذم طمؼ ٟمٌٞمٜم٤م قمٚمٞمف وقمغم أظمٞمف قمٞمًك 

 .أومْمؾ اًمّمالة واًمًالم

 

 : تعدد زوجات النبي صىل اهلل علوه وسلم

 

و أصم٤مر اًمٜمّم٤مرى ؿمٌٝم٤مت شمتٕمٚمؼ سمٙمثرة قمدد أزواج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، و يٚمخص 

إن اعمًٚمٛملم ٓ جيقز هلؿ أزيد ُمـ أرسمع  "اًم٘مس ومٜمدر ؿمٌٝم٤مهتؿ ذم هذا اًم٤ٌمب ومٞم٘مقل: 

ًمٜمٗمًف ، و أفمٝمر  مل يٙمتػ هب٤م ، سمؾ أظمذ شمًٕم٤مً -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -زوضم٤مت ، و حمٛمد 

 .طمٙمؿ اهلل ذم طم٘مف : أن اهلل أضم٤مزين ٕن أشمزوج سم٠مزيد ُمـ أرسمع
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: إن اعمًٚمٛملم جي٥م اًمٕمدل قمٚمٞمٝمؿ سملم ٟم٤ًمئٝمؿ ، و أفمٝمر طمٙمؿ اهلل ذم طم٘مف أن هذا الثاين

 .اًمٕمدل ًمٞمس سمقاضم٥م قمٚمٞمف

 

: أٟمف دظمؾ سمٞم٧م زيد سمـ طم٤مرصم٦م ، ومٚمام رومع اًمًؽم وىمع ٟمٔمره قمغم زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش الثالث

زوضم٦م زيد ، ومقىمٕم٧م ذم ٟمٗمًف ، و ىم٤مل: ؾمٌح٤من اهلل . ومٚمام اـمٚمع زيد قمغم هذا إُمر ـمٚم٘مٝم٤م ، 

 .ومتزوج هب٤م ، و أفمٝمر أن اهلل أضم٤مزين ًمٚمتزوج

 

: أٟمف ظمال سمامري٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م ذم سمٞم٧م طمٗمّم٦م ذم يقم ٟمقسمتٝم٤م ومٖمْم٧ٌم طمٗمّم٦م ، وم٘م٤مل حمٛمد: الرابع

يؿ ، وم٠مفمٝمر أن اهلل ىمد أضم٤مزه إلسمٓم٤مل طمرُم٧م ُم٤مري٦م قمغم ٟمٗمز،.صمؿ مل ي٘مدر أن يٌ٘مك قمغم اًمتحر

 .اًمٞمٛملم سم٠مداء اًمٙمٗم٤مرة

 

: أٟمف جيقز ذم طمؼ ُمتٌٕمٞمف إن ُم٤مت أطمدهؿ أن يتزوج أظمر زوضمتف سمٕمد اٟم٘مْم٤مء و اخلامس

 . " قمدهت٤م، و أفمٝمر طمٙمؿ اهلل ذم طم٘مف أٟمف ٓ جيقز ٕطمد أن يتزوج ُمـ زوضم٤مشمف سمٕمد مم٤مشمف

 

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إلصم٤ٌمت وًمع رؾمقل اهلل صغم اهلل و يًتِمٝمد اًمٜمّم٤مرى سمٙمثرة ٟم٤ًمء اًمٜمٌل صغم اهلل

ىم٤مل سمقًمس رؾمقل احلؼ، رؾمقل اعمًٞمح  "سم٤مًمدٟمٞم٤م ومٞم٘مقل اًمٙمٜمدي :  -و طم٤مؿم٤مه  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 
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خمٚمص اًمٕم٤ممل:إن اًمذي ًمف زوضم٦م إٟمام هم٤ميتف أن يٍمف قمٜم٤ميتف إمم رى زوضمتف ، و اًمذي ٓ 

( ومٛمتك يم٤من ًمف  22-9/23 (9)اٟمٔمر يمقرٟمثقس) "اُمرأة ًمف ومٕمٜم٤ميتف ُمٍمووم٦م إمم رى رسمف 

اًمِمٖمؾ اًمدائؿ اعمتّمؾ هبذه إُمقر اًمٗمراغ ًمٚمّمقم و اًمّمالة و اًمٕم٤ٌمدة و مجع اًمٗمٙمر و سومف 

 . " إمم أُمر أظمرة

 

و  }وم٠مُم٤م يمثرة ٟم٤ًمئف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢مٟمف طم٤مل أؿمٌف سمف إٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم 

٤ًم و ذري٦مًم٘مد أرؾمٚمٜم٤م رؾماًل ُمـ ىمٌٚمؽ و ضمٕمٚمٜم٤م هلؿ أزواضم  } . 

 

و حيٙمل اًمٙمت٤مب اعم٘مدس قمـ شمٕمدد ٟم٤ًمء إٟمٌٞم٤مء ومذيمر إلسمراهٞمؿ صمالصم٤ًم ؾمقى اًمناري ، و 

ذيمر ًمٞمٕم٘مقب أرسمع زوضم٤مت ومٞمام ذيمروا ًمداود شمًع زوضم٤مت و قمنمات اإلُم٤مء، و أُم٤م ؾمٚمٞمامن 

( 3ؾ )) صٛمقئٞم "أٟم٤م أيمقن ًمف أسم٤ًم ، و هق يٙمقن زم اسمٜم٤ًم  "اًمذي شم٘مقل اًمتقراة سم٠من اهلل ىم٤مل قمٜمف

أطم٥م اعمٚمؽ ٟم٤ًمء همري٦ٌم يمثػمة ُمع سمٜم٧م ومرقمقن :  "( و ي٘مقل قمٜمف يمت٦ٌم إؾمٗم٤مر أيْم٤ًم  92/ 9

ُم١ماسمٞم٤مت و قمٛمقٟمٞم٤مت و أدوُمٞم٤مت و صٞمدوٟمٞم٤مت و طمثٞم٤مت ، و ُمـ إُمؿ اًمذيـ ىم٤مل قمٜمٝمؿ 

اًمرب ًمٌٜمل إهائٞمؾ: ٓ شمدظمٚمقن إًمٞمٝمؿ و ٓ يدظمٚمقن إًمٞمٙمؿ ، ٕهنؿ يٛمٞمٚمقن ىمٚمقهبؿ وراء 

ّمؼ ؾمٚمٞمامن هب١مٓء سم٤معمح٦ٌم و يم٤مٟم٧م ًمف ؾمٌع ُم٤مئ٦م ُمـ اًمٜم٤ًمء اًمًٞمدات ، و صمالث آهلتٝمؿ ، وم٤مًمت

ُم٤مئ٦م ُمـ اًمناري ، وم٠مُم٤مًم٧م ٟم٤ًمؤه ىمٚمٌف ، و يم٤من ذم زُم٤من ؿمٞمخقظم٦م ؾمٚمٞمامن أن ٟم٤ًمؤه أُمٚمـ 
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)ُمٚمقك  "ىمٚمٌف وراء آهل٦م أظمرى ، و مل يٙمـ ىمٚمٌف يم٤مُماًل ُمع اًمرب إهلف يم٘مٚم٥م داود أسمٞمف 

(9)99/9-9 ). 

 

ٟمذيمر أن داود قمغم يمثرة ٟم٤ًمءه يم٤من يم٤مُماًل ُمع اًمرب ، رهمؿ أن اًمتقراة شمذيمر  و جيدر هٜم٤م أن

و طم٤مؿم٤مه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -زٟم٤مه سم٤مُمرأة أوري٤م احلثل  -. 

ومٙمام يم٤من طم٤مل ه١مٓء إٟمٌٞم٤مء يم٤من طم٤مل ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، ومٚمؿ شمٙمـ يمثرة ٟم٤ًمءه 

 .ًمتٛمٜمٕمف ُمـ أن ي٘مقم سمحؼ رسمف قمغم أيمٛمؾ و أطمًـ وضمف

 

ؿ يمٞمػ ًمٚمٜمّم٤مرى أن يً٘مٓمقا طمؼ اًمٜمٌقة ُمـ اًمتٕمٔمٞمؿ سم٥ًٌم يمثرة اًمزوضم٤مت و هؿ مل صم

يً٘مٓمقه٤م ًمألٟمٌٞم٤مء و ىمد رُمقهؿ سم٠مقمٔمؿ اًمٗمقاطمش ُمـ زٟم٤م و مخر ؟ و هق سمٙمؾ طم٤مل أؿمد ُمـ 

 . شمٕمدد اًمزوضم٤مت

 

و شمٕمدد زوضم٤مت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤مٟم٧م حلٙمٛم٦م أسمٕمد و أقمٛمؼ مم٤م شمّمقره اًمٜمّم٤مرى 

ٙمـ ًمٖمرض دٟمٞمقي ومح٥ًم ، و ًمق يم٤من داومع اًمزواج طم٤مضم٦م اجلًد وم٘مط ًمٙم٤من ، ومزواضمف مل ي

ذًمؽ ذم ؿم٤ٌمسمف أومم ، وم٘مد شمزوج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ظمدجي٦م و قمٛمره مخ٦ًم و 

قمنمون ؾمٜم٦م ، و هل شمٙمؼمه سمخٛمس قمنمة ؾمٜم٦م ، و سم٘مٞم٧م وطمٞمدة قمٜمده طمتك ووم٤مهت٤م ، صمؿ 
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ُمٕم٦م و قم٤مئِم٦م سمٜم٧م اًمّمديؼ صمؿ سم٘مٞم٦م أزواضمف ، شمزوج سمٕمد ووم٤مهت٤م سمثالث ؾمٜملم ُمـ ؾمقدة سمٜم٧م ز

 .و ىمد يم٤من زواضمف ُمـ قم٤مئِم٦م و ؾمقدة و قمٛمره صمالث و مخًقن ؾمٜم٦م

 

صمٞم٤ٌمت ، و ومٞمٝمـ ُمـ ٓ يرهم٥م سمزواضمٝم٤م ًمٙمؼم ؾمٜمٝم٤م  -ظمال قم٤مئِم٦م  -و ىمد يم٤مٟم٧م مجٞمع أزواضمف 

 . يمًقدة ، و ومٞمٝمـ ُمـ ىم٤مرسم٧م إرسمٕملم يم٠مم ؾمٚمٛم٦م

 

ٟم٤ًمئف و أصٖمرهـ ريض اهلل قمٜمٝمـ ، و هٜم٤م يٚمٛمز  و أُم٤م قم٤مئِم٦م ومٙم٤مٟم٧م اًمٌٙمر اًمقطمٞمدة ذم

اًمٜمّم٤مرى وم٤مرق اًمًـ سمٞمٜمٝم٤م و سملم رؾمقل اهلل ، و يٖمٗمٚمقن قمـ ظمّم٤مئص اًمٌٞمئ٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ٓ 

دمٕمؾ ًمٗم٤مرق اًمًـ يمٌػم اقمت٤ٌمر ، إذ شمٜمٍمف اهلٛمؿ إلٟمج٤مب اًمذري٦م ، و يمٚمام صٖمر قمٛمر اعمرأة 

 .زادت ظمّمقسمتٝم٤م

 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ قم٤مئِم٦م ُم٤م يًتحؼ اًم٘مدح ، و ٓ صمؿ أن اًمٜمّم٤مرى يرون ُمـ زواضمف صغم 

يرون ذًمؽ ذم زواج إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ ه٤مضمر و ىمد دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م و قمٛمره مخس و 

( يمام أن داود قمٚمٞمف اًمًالم ىمد شمزوج ذم ؿمٞمخقظمتف 99/99صمامٟمقن ؾمٜم٦م )اٟمٔمر اًمتٙمقيـ 

2-9/9( 9اعمٚمقك )أسمٞمِم٩م اًمِمٛمقٟمٞم٦م ، و سمٞمٜمٝمام ُمـ اًمٕمٛمر ُم٤م ي٘م٤مرب اخلٛمًلم ؾمٜم٦م )اٟمٔمر  ) . 
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و ىمد أووح قمٚمامء اإلؾمالم طمٙمٛم٦م شمٕمدد زوضم٤مت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ و اًمتل جيٛمٚمٝم٤م 

 : أٟمف سمتٕمدد ٟم٤ًمءه

 

يٙمثر ُمِم٤مهدة أطمقاًمف اًم٤ٌمـمٜم٦م ، ومٞمزداد فمٝمقر صدىمف و يٜمتٗمل ُم٤م يرُمٞمف سمف اعمنميمقن ُمـ  -1

شمف شمٔمٝمر ىمٞمٛمتف إذا قمٚمٛمٜم٤م أن ؾمحر و ؾمقاه. يمام أن اـمالع ه١مٓء قمغم أطمقاًمف اًم٤ٌمـمٜم٦م و يمامٓ

ُمٜمٝمـ أم طمٌٞم٦ٌم و صٗمٞم٦م ، و يمٚمت٤ممه٤م يقُمئذ اسمٜمت٤م قمدويف ، ومٚمق مل يٙمـ أيمٛمؾ اخلٚمؼ إيامٟم٤ًم و 

 . أطمًٜمٝمؿ أظمالىم٤ًم ًمٜمٗمرشم٤م ُمٜمف ، و ىمد حت٘مؼ ظمالومف ذم طمٞم٤مهتام ريض اهلل قمٜمٝمام

 

م ، يمام ًمتتنمف سمف ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب سمٛمّم٤مهرهتؿ ًمف ، و يت٠مًمػ ىمٚمقهبؿ سمذًمؽ إمم اإلؾمال -2

يٙمثر سمذًمؽ قمِمػمشمف ُمـ ضمٝم٦م ٟم٤ًمئف ومتزداد أقمقاٟمف قمغم قمدوه ، و يدرك هذا ُمـ قمرف أمهٞم٦م 

اعمّم٤مهرة قمٜمد اًمٕمرب ، و ىمد يم٤من زواضمف سمجقيري٦م سمٜم٧م احل٤مرث اعمّمٓمٚم٘مٞم٦م ؾم٤ًٌٌم ذم إؾمالم 

 .ىمقُمٝم٤م

 

 و ُمـ طمٙمؿ شمٕمدد ٟم٤ًمئف أن يٙمثر ٟم٘مٚم٦م أطمقال اًمٜم٤ًمء إًمٞمف يمام أن يتٕمٚمؿ ٟم٤ًمءه ُمٜمف و ُمـ -3

 .أطمقاًمف ُم٤م يٌٚمٖمٜمف إمم ؾم٤مئر اًمٜم٤ًمء ُمـ أطمٙم٤مم ظم٤مص٦م سم٤مًمٜم٤ًمء و يًتحك ُمـ ؾم١ماًمف قمٜمٝم٤م
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ضورة اًمتنميع يمام ؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمف ذم ىمّم٦م زواج زيٜم٥م ، و أيْم٤ًم ًمٞم٘متدي سمف رضم٤مل أُمتف  -4

ذم اًمٕمدل سملم اًمٜم٤ًمء قمغم يمثرهتـ و قمدم آٟمِمٖم٤مل هبـ قمـ أُمر آظمرشمف ، يمام ي٘متدى سمف قمٚمٞمف 

٤مًم٦م ُمـ ٓ ُمٕمٞمؾ هل٤م قمغم يمثرة أقم٤ٌمئف و واضم٤ٌمشمف قمٚمٞمف اًمّمالة و اًمًالماًمًالم ذم إقم  . 

 

ه١مٓء زوضم٤مشمف  "طملم ىم٤مل :  "حمٛمد ذم طمٞم٤مشمف اخل٤مص٦م  "ذم يمت٤مسمف ٟمٔمٛمل ًمقىم٤م و ىمد أٟمّمػ 

اًمٚمقايت سمٜمك هبـ، و مجع سمٞمٜمٝمـ مل شمٙمـ واطمدة ُمٜمٝمـ هدف اؿمتٝم٤مء يمام يزقمٛمقن، و ُم٤م ُمـ 

دظمؾ ذم سم٤مب اًمرمح٦م و إىم٤مًم٦م اًمٕمث٤مر و اعمقاؾم٤مة اًمٙمريٛم٦م ، أو واطمدة ُمٜمٝمـ إٓ يم٤من زواضمف هب٤م أ

ًمٙم٥ًم ُمقدة اًم٘م٤ٌمئؾ و شم٠مًمٞمػ ىمٚمقهب٤م سم٤معمّم٤مهرة و هل سمٕمد طمديث٦م قمٝمد سم٤مًمديـ اجلديد ، هل 

ضي٦ٌم واضم٦ٌم إذن أو ضي٦ٌم ُمٙم٤مٟم٦م و زقم٤مُم٦م.. و ُم٤م يم٤من ُمـ اهللم قمغم رؾمقل ىم٤مئد ضمٞمش و 

ن ذم سمٞم٧م يمثػم اًمٜم٤ًمء ُمـ ظمالوم٤مت قمغم صٖم٤مئر طم٤ميمؿ دوًم٦م حم٤مرسم٦م أن يزيد أقم٤ٌمءه سمام يٙمق

واضم٥م أىمدم اًمٌٕمض قمغم …و ًمٙمٜمف اًمقاضم٥م : واضم٥م اًمدقمقة أو واضم٥م اًمٜمخقة…إُمقر

اؾمتٖمالًمف اؾمتٖمالًٓ ُمٜمٙمرًا ، ومرأيٜم٤م ُمـ يٕمْمٚمٝم٤م أن دمد زوضم٤ًم ٓ شمرقمك احلِمٛم٦م و شمذه٥م 

و …عم١مُمٜملمًمٚمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمٕمرض قمٚمٞمف ٟمٗمًٝم٤م ُمتٓم٤موًم٦م إمم ذف أُمقُم٦م ا

يًٙم٧م حمرضم٤ًم ٓ يريد أن جيرح يمراُم٦م شمٚمؽ اعمرأة اعمجؽمئ٦م قمًك أن شمٜمٍمف قمٜمف و هق يٕمٚمؿ 

ىمٌقًمف اًمزواج ُمـ ُمثٚمٝم٤م ؾمٞمٗمتح قمٚمٞمف سم٤مسم٤ًم ٓ ىمٌؾ ًمف سمف ، و ًمقٓ أن أطمد أصح٤مسمف ضمٕمؾ ٟمٗمًف 

ومداء ًمٚمرؾمقل ذم ذًمؽ اًمزواج سم٤مهل٦ٌم ، ٕوذي ذم طمٞم٤مئف سم٢مطمدى ظمٓمتلم : إُم٤م اًمتقرط ذم 

ٌقل أو اعمج٤مهرة سم٤مًمرومض اًمٍميحاًم٘م … 
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و أٟم٘مذه اًم٘مرآن سمٕمد ذًمؽ ُمـ ُمثؾ هذا اًمتقرط اًمٗم٤مدح ، ومحرم قمٚمٞمف سمٍميح اًمٜمص ذم ؾمقرة 

ٓ حيؾ ًمؽ اًمٜم٤ًمء ُمـ سمٕمد وٓ أن شمٌدل هبـ ُمـ  }وهق ىمقًمف "( .43إطمزاب )أي٦م :

 { أزواج وًمق أقمجٌؽ طمًٜمٝمـ إٓ ُم٤م ُمٚمٙم٧م يٛمٞمٜمؽ ويم٤من اهلل قمغم يمؾ رء رىمٞم٤ٌمً 

 

و أُم٤م اإلذن ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمزي٤مدة اًمزوضم٤مت قمـ أرسمع ، صمؿ ُمٜمع اعم١مُمٜملم ُمـ ٟمٙم٤مح 

ٟم٤ًمئف ُمـ سمٕمده ومٝمل ُمـ ظمّمقصٞم٤مشمف قمٚمٞمف اًمًالم اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ًمف ومٙمام ظمّمف سمقضمقب 

ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ، و أذن ًمف سمقص٤مل اًمّمٞم٤مم ، و ُمٜمٕمف ُمـ شمقري٨م ُم٤مًمف ًمقرصمتف . ومٙمام ظمّمف سمذًمؽ 

ّمٚمتلمظمّمف هب٤مشملم اخل . 

 

و ذم اًمتقراة أن اهلل خيص اهل٤مروٟمٞملم اعمًئقًملم قمـ اًمٙمٝم٤مٟم٦م ذم سمٜمل إهائٞمؾ سم٠مطمٙم٤مم ظم٤مص٦م ، 

ُم٤م يم٤من قمغم اًمٜمٌل ُمـ طمرج ومٞمام ومرض اهلل ًمف  }ومال قمج٥م أن خيص ٟمٌل هب٤م . و ىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 . { ؾمٜم٦م اهلل ذم اًمذيـ ظمٚمقا ُمـ ىمٌؾ و يم٤من أُمر اهلل ىمدرًا ُم٘مدوراً 

 

ءه ُمـ سمٕمده أُمر ـمٌٞمٕمل إذ هق صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُٕمتف سمٛمٜمزًم٦م إب ، و صمؿ إن حتريؿ ٟم٤ًم

هـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ، و ٓ يٚمٞمؼ سم٤معمرء أن يتزوج سمٛمـ هل٤م اقمت٤ٌمري٤ًم ُمٜمزًم٦م إم ، يمام أن اإلذن 
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سمٜمٙم٤مح ٟم٤ًمءه ُمـ سمٕمده ىمد يٓمٛمع أطمدًا سمٜمٙم٤مح إطمداهـ سمٕمده ، ومٞمتقق عمقت اًمٜمٌل و هل 

سمتحريؿ ٟمٙم٤مح ٟم٤ًمئف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُمٝمٚمٙم٦م ىمٓمع اهلل ـمري٘مٝم٤م   . 

 

و أُم٤م ىمّم٦م زواضمف ُمـ زيٜم٥م و ىمد شمٚم٘مٗمٝم٤م اًمٜمّم٤مرى ُمـ رواي٤مت ٓ شمّمح ، رواه٤م اًمٓمؼمي و 

اسمـ إؾمح٤مق ، و ئمٝمر وٕمٗمٝم٤م إذا شم٠مُمٚمٜم٤م ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ شمٜم٤مىمْم٤مت ، و قمرومٜم٤م أن وضمقد هذه 

٘مدُم٦م شم٤مرخيف وضمقد اًمرواي٤مت ذم يمت٥م اعمًٚمٛملم ٓ يٕمٜمل صحتٝم٤م ، و ىمد ذيمر اًمٓمؼمي ذم ُم

ومٚمٞمٕمٚمؿ )أي اًم٘م٤مرئ( أٟمف مل ي١مت ُمـ ىمٌٚمٜم٤م  "رواي٤مت ُمٜمٙمرة قمٜمده وقمٜمد اًم٘م٤مرئ ي٘مقل قمٜمٝم٤م : 

 . "، و إٟمام أيت ُمـ ىمٌؾ سمٕمض ٟم٤مىمٚمٞمف إًمٞمٜم٤م ، و أٟم٤م إٟمام أديٜم٤م ذًمؽ قمغم ٟمحق ُم٤م أدي إًمٞمٜم٤م

 

رير هٝمٜم٤م ذيمر اسمـ أيب طم٤مشمؿ و اسمـ ضم "و ىمد أطمًـ اسمـ يمثػم طملم ىم٤مل قمـ هذه اًمرواي٤مت : 

آصم٤مرًا قمـ سمٕمض اًمًٚمػ ريض اهلل قمٜمٝمؿ أطمٌٌٜم٤م أن ٟميب قمٜمٝم٤م صٗمح٤ًم ًمٕمدم صحتٝم٤م ومال 

ًمٙمـ اهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أهن٤م )أي زيٜم٥م( ؾمتٙمقن ُمـ  …ٟمقرده٤م

أُمًؽ قمٚمٞمؽ  }أزواضمف ىمٌؾ أن يتزوضمٝم٤م ، ومٚمام ضم٤مءه زيد ريض اهلل قمٜمف ًمٞمِمٙمقه٤م إًمٞمف ىم٤مل : 

، و ىمد ذيمر أصح٤مب اًمًػم أن زيٜم٥م يم٤مٟم٧م شمًتٕمكم سمٜمًٌٝم٤م اًم٘مرر قمغم  { زوضمؽ و اشمؼ اهلل

زيد اعمقمم ، وم٤مؾمتح٤مًم٧م احلٞم٤مة سمٞمٜمٝمام ، وم٠مشمك زيد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يِمٙمقه٤م و 

يًت٠مذٟمف ذم ـمالىمٝم٤م وم٠مُمره اًمرؾمقل سم٢مُم٤ًميمٝم٤م ، وم٘مد اؾمتّمٕم٥م أُمر زواضمٝم٤م عم٤م يٕمٚمٛمف اًمٜم٤مس 
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د سح اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٠من إُمر اإلهلل يم٤من حلٙمٛم٦م شمنميٕمٞم٦م و ُمـ أهن٤م زوضم٦م ُمتٌٜم٤مه ، و ًم٘م

 .هل إسمٓم٤مل اًمتٌٜمل

 

و مم٤م ي١ميمد وٕمػ رواي٦م اسمـ إؾمح٤مق و روايتل اًمٓمؼمي أن زيٜم٥م يم٤مٟم٧م اسمٜم٦م قمٛمتف صغم اهلل 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ و هق اًمذي ظمٓمٌٝم٤م ًمزيد ، و حم٤مؾمٜمٝم٤م ٓ ختٗمك قمٚمٞمف و ىمد رآه٤م ُمٜمذ ـمٗمقًمتٝم٤م ، 

سمٕمد ذًمؽ ، ومٙم٠مٟمف مل يره٤م ُمـ ىمٌؾ ومٙمٞمػ ي٘م٤مل سم٠مٟمف ومتـ هب٤م !! . 

 

ومال جيقز ًمٚمٜمّم٤مرى أن يٕمجٌقا ُمـ أُمر اهلل ٟمٌٞمف سم٤مًمزواج ُمـ ُمٓمٚم٘م٦م ُمتٌٜم٤مه إلسمٓم٤مل قم٤مدة اًمتٌٜمل 

اعمتجذرة ذم اعمجتٛمع اًمٕمريب ، إذ هؿ ي٘مقًمقن سم٠مُمقر أهمرب ُمـ ذًمؽ يٜمًٌقهن٤م هلل ُمٜمٝم٤م أٟمف أُمر 

ر إؿمٕمٞم٤م سم٠من يٛمٌم ُمٙمِمقف اًمٕمقرة ( ، و أُم2-9/3ٟمٌٞمف هقؿمع سمٜمٙم٤مح زاٟمٞم٦م )اٟمٔمر هقؿمع 

2-31/3قمري٤مٟم٤ًم سملم اًمرضم٤مل و اًمٜم٤ًمء صمالث ؾمٜملم )اٟمٔمر إؿمٕمٞم٤م  ). 

 

ومتٚمؽ إواُمر و أُمث٤مهل٤م شمٚمٞمؼ قمٜمدهؿ ذم طمؼ اهلل ، و ٓ حتط ُمـ ُمٜمزًم٦م إٟمٌٞم٤مء ، أُم٤م أن يتزوج 

 . رؾمقل اهلل سمٛمٓمٚم٘م٦م زيد سمٕمد اٟمتٝم٤مء قمدهت٤م ومٝمذا حيط ُمـ ُمٜمزًم٦م اًمٜمٌقة
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اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم٤مري٦م صمؿ يمٗم٤مرشمف قمـ ذًمؽ اًمٞمٛملم ومٝمق أُمر شم٘مره  و أُم٤م حتريؿ

اًمنميٕم٦م ، و ي٘مع سمف ؾم٤مئر اًمٜم٤مس ، ومٞمٕمقد أطمدهؿ قمام يم٤من ىمد قمزم قمٚمٞمف ، و ًمٙمـ اًمٕمج٥م ُمـ 

أن اًمٜمّم٤مرى ٓدمٞمزه ومٞمام خيص رؾمقل اهلل صغم اهلل همٚمٞمف وؾمٚمؿ ، وىمد ضمٕمٚمتف ضم٤مئزًا ذم طمؼ 

و ىمد  -يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف  - قمز و ضمؾ يٜمدم قمغم سمٕمض ومٕمٚمف أو أُمره اهلل قمز و ضمؾ إذ ضمٕمٚم٧م اهلل

طمٙمقا ذًمؽ أيْم٤ًم قمـ اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم يمام ذم ىمّم٦م اعمرأة اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞم٦م اًمتل أسمك ؿمٗم٤مء اسمٜمتٝم٤م ، 

( و ُمثٚمف صٜمع عم٤م 39-39/ 94صمؿ سمٕمد ضمدل و رضم٤مء ُمـ اًمتالُمٞمذ ىمٌؾ ذًمؽ )اٟمٔمر ُمتك 

-3/2 قمرس ىم٤مٟم٤م ومرومض ، صمؿ صٜمع ذًمؽ )اٟمٔمر يقطمٜم٤م ـمٚم٧ٌم ُمٜمف أُمف حتقيؾ اعم٤مء إمم مخر ذم

2). 

 

واًم٘مّم٦م اًمتل شمٕمٚمؼ هب٤م اًمٜمّم٤مرى ذيمرت ذم ؾمٞم٤مق ُم٤م ذيمره قمٚمامؤٟم٤م ذم ؾم٥ٌم ٟمزول ؾمقرة 

اًمتحريؿ ، وهل رواي٦م ُمرؾمٚم٦م إمم زيد سمـ أؾمٚمؿ ، وًمٞمس ومٞمف رواي٦م ُمرومققم٦م إمم اًمٜمٌل صغم اهلل 

 . قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 

حريؿ ُم٤م ضم٤مء ذم رواي٦م اًمٌخ٤مري أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف واًمّمحٞمح ذم ؾم٥ٌم ٟمزول آي٤مت ؾمقرة اًمت

 . وؾمٚمؿ طمرم قمغم ٟمٗمًف اًمٕمًؾ ، ومٜمـزًم٧م أي٤مت
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ورهمؿ هذا اًمريم٤مم ُمـ إراضمٞمػ وم٢من يمٚمٛم٦م احلؼ شم٠مسمك إٓ أن شمٕمٚمـ قمـ ٟمٗمًٝم٤م سحي٦م ُمدوي٦م 

ُمـ أوًمئؽ اًمٜمّمٗملم ، وُمٜمٝمؿ اًمٙم٤مرديٜم٤مل شمراٟمٙمقن رئٞمس أؾم٤مىمٗم٦م أؾم٤ٌمٟمٞم٤م طمٞم٨م ىم٤مل ذم 

يريد اعمجٛمع اًم٤ٌمسمقي ُمٜمٝمؿ أن يٕمرسمقا قمـ  "م : ١9699ممتر اًمث٤مين ًمٚمحقارقم٤مم ىمرـم٦ٌم ذم اعم

اطمؽماُمٝمؿ ًمٜمٌل اإلؾمالم ، وًمـ أطم٤مول هٜم٤م شمٕمداد ىمٞمؿ ٟمٌل اإلؾمالم اًمرئٞمًٞم٦م ، اًمديٜمٞم٦م ُمٜمٝم٤م 

وهل  -وٛمـ ضمقاٟم٥م أظمرى قمديدة  -واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ، همػم أين أريد أن أسمرز ضم٤مٟمٌلم إجي٤مسمٞملم 

ِمٖم٤مًمف سم٤مًمٕمداًم٦مإيامٟمف سمتقطمٞمد اهلل واٟم  ". 

 

ٓ يقضمد ص٤مطم٥م دقمقة شمٕمرض ًمٚمتجريح  "وذم ٟمٗمس اعم١ممتر ىم٤مل د ُمٞمجؾ ايرٟم٤م صمدث :

واإله٤مٟم٦م فمٚماًم قمغم ُمدى اًمت٤مريخ ُمثؾ حمٛمد ، إن إومٙم٤مر طمقل اإلؾمالم واعمًٚمٛملم وٟمٌٞمٝمؿ 

ًم٘مد ؾمٌؼ أن أيمدت ذم  …اؾمتٛمرت شمًقده٤م اخلراوم٦م طمتك هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم اعمٞمالدي 

٦م ؾم٤مسم٘م٦م آؾمتح٤مًم٦م ُمـ اًمقضمٝم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م ًمٗمٙمرة اًمٜمٌل اعمزيػ اًمتل شمٜم٥ًم ُمٜم٤مؾمٌ

عمحٛمد ُم٤م مل ٟمرومْمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إسمراهٞمؿ وُمقؾمك وأصح٤مب اًمٜمٌقات إظمرى ... وومٞمام 

م أن  9699يتٕمٚمؼ يب وم٢من ي٘مٞمٜمل أن حمٛمدًا ٟمٌل ًمدرضم٦م أين طم٤موًم٧م ذم دراؾم٦م زم يمت٧ٌم قم٤مم 

طم٘م٤ًم ُمـ وضمٝم٦م اًمٜمٔمر اًمديٜمٞم٦م اعمًٞمحٞم٦م أذح أن حمٛمدًا يم٤من ٟمٌٞم٤مً   ". 
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ًم٘مد دمغم اهلل  "( ىم٤مل يم٤مٟمقن وارن : 9692وذم اعم١ممتر اًمتٌِمػمي اًمث٤مًم٨م ًمإلٟمجٚمٞمٙم٤مٟمٞملم ) 

سمٓمرق خمتٚمٗم٦م ، وُمـ اًمقاضم٥م أن شمٙمقن ًمديٜم٤م اًمِمج٤مقم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م ًمٜمٍم هغم اًم٘مقل سم٠من اهلل يم٤من 

ٙم٦ميتٙمٚمؿ ذم ذًمؽ اًمٖم٤مر اًمذي ي٘مع ذم شمٚمؽ اًمتالل ظم٤مرج ُم  ". 

 املطلب الرابع : شبهات النصارى عن القرآن الكريم

 

عم٤م يم٤من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ًمٚمٛمًٚمٛملم ،ومٝمؿ يٕمتؼموٟمف يمالم اهلل ووطمٞمف اخل٤مشمؿ 

،طمٞم٨م ٟمـزل قمغم آظمر رؾمٚمف ، عم٤م يم٤من هبذه اعمث٤مسم٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم يم٤من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يتجف 

يٌلم والهلؿ ويزيػ سم٤مـمٚمٝمؿ ، وي٘مٞمؿ طمج٦م اهلل اًمٜمّم٤مرى ًمٚمٓمٕمـ واًمثٚم٥م هلذا اًمٙمت٤مب اًمذي 

 . قمٚمٞمٝمؿ

 

وىمد وضمف اًمٜمّم٤مرى إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ؿمٌٝم٤مت ُمتٜمققم٦م ُمتٕمددة راُمقا ُمٜمٝم٤م شمزيٞمػ ٟم٦ًٌم هذا 

اًمٙمت٤مب هلل رب اًمٕم٤معملم ، وشمتٛمحقر هذه اًمِمٌٝم٤مت طمقل مخس حم٤مورٟمتحدث قمٜمٝم٤م ذم هذا 

 . اعمٓمٚم٥م

 

 املحور األول : حول املصدر
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رى ذم ُمّمدر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، و يٕمتؼموٟمف ُمـ صٜم٤مقم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف و يِمٙمؽ اًمٜمّم٤م

وؾمٚمؿ و يذيمرون ًمف ُمّم٤مدر أروٞم٦م، و يٚمخص اًم٘مس أٟمٞمس ذوش ُمزاقمؿ اًمٜمّم٤مرى ذم 

% ُمـ اًم٘مرآن اًمرائع ذم 94دقمٜمل أحتداك  "ُمّم٤مدر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، ومٞم٘مقل خم٤مـم٤ًٌم ديدات:

اًمقاىمع أن هٜم٤مك ٟمّمقص٤ًم "، و ي٘مقل:"دسًمٖمتل اًمٕمرسمٞم٦م اًمرائٕم٦م ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٙمت٤مب اعم٘م

ُم٘مٓمٕم٤ًم  921قمديدة ُمـ ُم٘م٤مـمع اًمٕمٝمد اجلديد ىمد اؾمتٕم٤مره٤م اًم٘مرآن و اىمتًٌٝم٤م ، هٜم٤مك طمقازم 

ذم اًم٘مرآن ُمًتقطم٤مة ُمـ ؾمٗمر اعمزاُمػم ، و ٟمجد اًمرواي٤مت همػم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمرومقو٦م)إٟم٤مضمٞمؾ 

حتٙمل  29-24ن أي٦م إسمقيمريٗم٤م(قمٜمد اًمٜمّم٤مرى ُمقضمقدة ذم اًم٘مرآن ، إن ؾمقرة آل قمٛمرا

 . " سمدىم٦م اًمرواي٦م اإلٟمجٞمٚمٞم٦م إؾمٓمقري٦م اًمتل حتٙمل ىمّم٦م زيمري٤م اعمِمٝمقرة و ُمقًمد اسمٜمٝمام

 

و يتحدث اًم٘مس ذوش قمـ ُمّمدر آظمر ًمٚم٘مرآن هق أؿمٕم٤مر اًمٕمرب ، ومٞم٘مقل قمـ اُمرئ 

هٜم٤مك …يم٤من ُمـ أقمٔمؿ ؿمٕمراء اًمٕمرب اًم٘مداُمك ىمٌؾ حمٛمد ، و ذم إطمدى ىمّم٤مئده "اًم٘مٞمس

ُمٜمٝم٤م شمؿ إدظم٤مهل٤م ذم اًم٘مرآن ُمـ ىمٌؾ حمٛمد ، و شمٔمٝمر ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر أي٦م  أرسمع آي٤مت ُم٠مظمقذة

9 ،36 ،29 ،29 …". 

 

هذا ذم اًم٘مرآن ، أُم٤م اُمرؤ اًم٘مٞمس  {اىمؽمسم٧م اًم٤ًمقم٦م و اٟمِمؼ اًم٘مٛمر  }و يقوح ذًمؽ ومٞم٘مقل 

، و مل يذيمر ؿم٤مهدًا ًمٚمث٤مٟمٞم٦م و اًمث٤مًمث٦م ، صمؿ ذيمر ًم٘مقًمف  "ومٞم٘مقل: دٟم٧م اًم٤ًمقم٦م و اٟمِمؼ اًم٘مٛمر.
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وم٤مدقمك أهن٤م ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ ىمقل اُمرئ  {سمؾ اًم٤ًمقم٦م ُمققمدهؿ و اًم٤ًمقم٦م أدهك و أُمر  }شمٕم٤ممم 

 .اًم٘مٞمس: و إذا ُم٤م هم٤مب قمٜمل ؾم٤مقم٦م يم٤مٟم٧م اًم٤ًمقم٦م أدهك و أُمر

 

صمؿ ذيمر اًم٘مس أن اسمٜم٦م اُمرئ اًم٘مٞمس أدريم٧م اإلؾمالم ، و ؾمٛمٕم٧م أسمٞم٤مت أسمٞمٝم٤م ومٕمرومتٝم٤م و 

 . ـم٤مًم٧ٌم سمٛمٕمروم٦م يمٞمػ فمٝمرت أسمٞم٤مت أسمٞمٝم٤م ومج٠مة ذم اًمًقرة

 

ُمـ اعمٜمٓم٘مل اؾمتٜمت٤مج أن اإلؾمالم  "تحدث اًم٘مس قمـ ُمّم٤مدر اإلؾمالم قمٛمقُم٤ًم ومٞم٘مقل :و ي

ٕٟمف عمـ اعمدهش أن ٟمٙمتِمػ أن  "و ي٘مقل: "ٟم٤مسمع ُمـ صم٘م٤موم٦م ىمٌٞمٚم٦م ُمنميم٦م هل ىمٌٞمٚم٦م حمٛمد

حمٛمدًا مل ي١مُمـ سم٤مًمث٤مًمقث إىمدس و ٓ سم٠مًمقهٞم٦م و ٓ ىمٞم٤مم اعمًٞمح ، و ًمٗمٝمؿ اًم٥ًٌم قمٚمٞمٜم٤م 

٤ٌمقمف ، إهن٤م ـم٤مئٗم٦م ُمًٞمحٞم٦م ُمٝمرـم٘م٦م ه٤مضمرت إمم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ُمٕم٤ميٜم٦م قم٘مٞمدة ٟمًٓمقر و أشم

ًم٘مد …ؾمٜم٦م ُمـ ُمقًمد حمٛمد ، ًم٘مد ايمت٥ًم حمٛمد ذاك اإلٟمٙم٤مر ُمـ هذه اهلرـم٘م٦م 921ىمٌؾ

هرب )ٟمًٓمقر( هق و أشم٤ٌمقمف و شمٗمرىمقا ذم أُم٤ميمـ خمتٚمٗم٦م ُمـ سمالد اًمٗمرس و اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م 

 . طمٞم٨م اطمتٙمقا سم٠مهة اًمٜمٌل

 

حٞملم ي١مُمٜمقن ، و يِمٝمد هلؿ اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل أيْم٤ًم أن حمٛمدًا يم٤من ُمٕمٔمؿ اعمٗمٙمريـ اعمًٞم

رأى  93يٚمت٘مل سمٜمًٓمقر )و ًمٕمٚمف أراد سمحػما( ظمالل أؾمٗم٤مره إمم اًمِم٤مم ، و طملم يم٤من ذم ؾمـ 
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سمحػما ومٞمف قمالُم٤مت اًمٜمٌقة ، و سمٕمد ؾمٜم٦م أىمٜمٕمف سمذًمؽ ، و ؾم٤مومر ُمٕمف ، و قمٚمٛمف يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمام 

 . " ٟمًٛمٞمف ىمّمص اًمٙمت٤مب اعم٘مدس

 

و ذم اًمتٛمثٞمؾ ًمالىمت٤ٌمؾم٤مت ُمـ اًمقصمٜمٞم٦م ذيمر ذوش شم٘مٌٞمؾ احلجر إؾمقد ، و ُمثٚمف ىم٤مل 

و هق يم٤مهـ مل يذيمر اسمـ اخلٓمٞم٥م اؾمٛمف ، و زقمؿ سم٠من احلجر إؾمقد  "احلؼ  "ص٤مطم٥م يمت٤مب 

 . ُمـ سم٘مٞم٦م آهل٦م اًمٕمرب اًمتل يم٤مٟمقا يٕمٌدوهن٤م

 

رآن ُمـ اًمٙمت٤مب و ٟمٚمٛمس ذم هذه اًمِمٌٝم٤مت اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمذب اًمٍماح يم٤مًمزقمؿ سمٜم٘مؾ اًم٘م

اعم٘مدس أو ُمـ أٟم٤مضمٞمؾ ٓ شمرشمْمٞمٝم٤م اًمٙمٜمٞم٦ًم ومٝمذا ٓ يّمح سمح٤مل ، و ئمٝمر سمجالء ًمٙمؾ ُمـ 

وىمػ قمغم ُمقوققم٤مت اًمٙمت٤مب اعم٘مدس و ُمقوققم٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، و ىمد حتدى ديدات 

هٜم٤مك  "اًم٘مس سم٠من ي٠ميت سمٛمث٤مل واطمد ، ومٕمجز قمـ ذًمؽ و يٜم٘مؾ ديدات قمـ اًمٕم٤ممل وًمػم ىمقًمف : 

 "إسمرار يرصمقن إرض  "و هل  "ذم اًم٘مرآن ضمرى اىمت٤ٌمؾمٝم٤م ُمـ يمت٤مب اعمزاُمػم وم٘مرة واطمدة 

29/99)اعمزُمقر  ). 

 

و ًم٘مد يمتٌٜم٤م ذم اًمزسمقر ُمـ سمٕمد اًمذيمر  }و ىمد ذيمر اًم٘مرآن وضمقد هذه اًمٗم٘مرة ذم اعمزاُمػم وم٘م٤مل 

٘مؾ ، وم٤مًم٘مرآن ذيمر أن اًمٗم٘مرة ُمقضمقدة ذم اًمزسمقر ، ومٞمام ٟم {أن إرض يرصمٝم٤م قم٤ٌمدي اًمّم٤محلقن 

( و مل ينم إمم أٟمف اىمتًٌٝم٤م ُمـ اعمزاُمػم4/4ُمتك اًمٗم٘مرة ذاهت٤م ذم إٟمجٞمٚمف )اٟمٔمر ُمتك  . 
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أي رء  "%( اعم٘مت٦ًٌم ُمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ، و ي٘مقل :94و يت٤ًمءل ديدات ُمرارًا قمـ اًمـ)

هذا يمت٤مسمؽ اعم٘مدس سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ، و هذه …ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس يًتحؼ اًمٜمًخ أو آىمت٤ٌمس

ٕمرسمٞم٦م ٕؾمٝمؾ إُمر قمٚمٞمؽٟمًخ٦م ُمـ اًم٘مرآن سم٤مًم  " . 

 

و ٓ ري٥م ذم أٟمف ًمق يم٤من اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ُمـ قمٜمد اهلل ًمقضمدٟم٤م صقرًا أيمثر ُمـ اًمتِم٤مسمف و 

اًمتامصمؾ اًمتل شم٘متْمٞمٝم٤م وطمدة اعمّمدر و اهلدف ، و ٓ يٕمٜمل طمٞمٜمذاك سم٠من اًم٘مرآن ُم٘متٌس ُمـ 

٤مء اًم٤ًمسم٘ملم أٟمزهل٤م قمغم اًمٙمت٥م اًم٤ًمسم٘م٦م ، سمؾ ذًمؽ ُمٕمٜم٤مه أن اهلل يمام أٟمزل هذه اعمٕم٤مين قمغم إٟمٌٞم

 .رؾمقًمف اخل٤مشمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 

و ُمـ اًمتامصمؾ سملم ذائع اهلل شمٕمٔمٞمؿ اًمٙمٕم٦ٌم اًمتل سمٜم٤مه٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم و قمٔمٛمٝم٤م ُٕمر 

اهلل ، صمؿ قمٔمٛمٝم٤م رؾمقل اهلل ًمتٕمٔمٞمؿ اهلل هل٤م وم٘مد ضمٕمٚمٝم٤م ىمٌٚم٦م ًمٕم٤ٌمده ، و شم٘مٌٞمؾ احلجر إؾمقد 

إين أقمٚمؿ أٟمؽ  "ٛمر ريض اهلل قمٜمف قمٜمدُم٤م وىمػ قمٚمٞمف ي٘مٌٚمف ُمـ ذًمؽ اًمتٕمٔمٞمؿ ، و ىمد ىم٤مل قم

 . " طمجر ٓ شمي و ٓ شمٜمٗمع ، و ًمقٓ أين رأي٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مٌٚمؽ ُم٤م ىمٌٚمتؽ
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و مل يٙمـ شمٕمٔمٞمؿ اًمرؾمقل ًمٚمٙمٕم٦ٌم شمٕمٔمٞمؿ قم٤ٌمدة، إٟمام يم٤من شمٕمٔمٞماًم ًمِمٕم٤مئر اإلؾمالم و هل ُمٜمٝم٤م ، 

ا اًمٌٞم٧م و شمٓمٝمػمه ًمٕم٤ٌمدشمفوم٘مد أُمر اهلل ٟمٌٞمف إسمراهٞمؿ سمٌٜم٤مء هذ . 

 

هذا و مل يٕمرف ذم اًمٕمرب ىمط رهمؿ قم٤ٌمدهتؿ ًمألصٜم٤مم أن أطمدًا ُمٜمٝمؿ قمٌد اًمٙمٕم٦ٌم أو احلجر 

 .إؾمقد

 

و أُم٤م ىمقل اًم٘مس و همػمه ُمـ اًمٜمّم٤مرى قمـ سمحػما اًمراه٥م و ٟمًٓمقر ومٝمق يمالم ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف 

مم اًمِم٤مم ُمرشملم إطمدامه٤م اًمٌت٦م ، و اعمقضمقد ذم يمت٥م اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل أن رؾمقل اهلل ؾم٤مومر إ

ذم ـمٗمقًمتف طمٞم٨م ًم٘مٞمف سمحػما اًمراه٥م ، و ـمٚم٥م ُمـ أيب ـم٤مًم٥م أن حيذر قمغم اسمـ أظمٞمف ، و 

اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ؿم٤ٌمسمف طمٞم٨م ذه٥م ذم دم٤مرة ظمدجي٦م ، و قم٤مد سمٕمده٤م ُم٤ٌمذة ، و ُمـ اًمٙمذب اًم٘مقل 

سم٠من سمحػما ىمد ذه٥م ُمٕمف إمم ُمٙم٦م ، و أٟمف ىمد قمٚمٛمف ىمّمص اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ، سمؾ إن جمرد 

اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ىمّمص اًمٙمت٤مب اعم٘مدس و اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اعمِم٤مهب٦م يم٘مّم٦م آدم و ٟمقح و إسمراهٞمؿ ، 

 .إن جمرد اًمت٠مُمؾ ومٞمٝم٤م و اعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م يٙمٗمل ذم رد هذه اًمِمٌٝم٦م

 

و ًم٘مد ٟمٕمٚمؿ أهنؿ  }و هذه اًمِمٌٝم٦م ىمديٛم٦م ذيمره٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ و أضم٤مب قمٜمٝم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 } {يٚمحدون قمٚمٞمف أقمجٛمل و هذا ًم٤ًمن قمريب ُمٌلم ي٘مقًمقن إٟمام يٕمٚمٛمف سمنم ًم٤ًمن اًمذيـ 

وىم٤مل اًمذيـ يمٗمروا إن هذا إٓ إومؽ اومؽماه و أقم٤مٟمف قمٚمٞمف ىمقم آظمرون وم٘مد ضم٤مءوا فمٚماًم وزورًا 
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* و ىم٤مًمقا أؾم٤مـمػم إوًملم ايمتتٌٝم٤م ومٝمل متغم قمٚمٞمف سمٙمرة و أصٞماًل * ىمؾ أٟمزًمف اًمذي يٕمٚمؿ اًمن 

و ُم٤م يمٜم٧م شمتٚمق ُمـ ىمٌٚمف ُمـ يمت٤مب و ٓ  } { ذم اًمًاموات و إرض إٟمف يم٤من همٗمقرًا رطمٞمامً 

 . { ختٓمف سمٞمٛمٞمٜمؽ إذًا ٓرشم٤مب اعمٌٓمٚمقن

 

و ُمـ اعمٕمٚمقم أن أول شمرمج٦م قمرسمٞم٦م ًمٚمتقراة يم٤مٟم٧م سمٕمد فمٝمقر اإلؾمالم سم٘مرن ُمـ اًمزُم٤من ، 

م ، صمؿ شمرمجٝم٤م 941طمٞم٨م يم٤من أؾم٘مػ اؿمٌٞمٚمٞم٦م يقطمٜم٤م أول ُمـ شمرضمؿ اًمتقراة إمم اًمٕمرسمٞم٦م قم٤مم 

م ، ويمتٌٝم٤م سم٠مطمرف قمؼمي٦م ، صمؿ يمتٌٝم٤م ي٤موم٨م سمـ قمكم ذم أواظمر 623ؾمٕمدي٦م سمـ يقؾمػ قم٤مم 

 . ذًمؽ اًم٘مرن سم٠مطمرف قمرسمٞم٦م

 

و يٕمج٥م اعمرء يمٞمػ يٜم٥ًم ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ آـمالع قمغم يمت٥م مل يٙمـ سمٛم٘مدور 

إطم٤ٌمر و اًمره٤ٌمن ذم ذًمؽ اًمزُم٤من أن يٓمٚمٕمقا قمٚمٞمٝم٤م يم٤مُمٚم٦م ، سمؾ يمٞمػ ي٘م٤مل سم٠مٟمف أظمذ ُمـ 

ٟمقٟمٞم٦م اًمتل اظمتٗم٧م ذم سمالد اعمًٞمحٞم٦م ، و إن يمِمٗم٧م اًمدراؾم٤مت و قمٛمٚمٞم٤مت إٟم٤مضمٞمؾ همػم اًم٘م٤م

شمٜم٘مٞم٥م أصم٤مر قمـ سمٕمض هذه اًمٙمت٥م ذم هذا اًمزُم٤من، و ًمٙمـ يمٞمػ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 .وؾمٚمؿ أن يّمؾ إًمٞمٝم٤م ىمٌؾ ىمرون و ذم سمالد ٓ شمٕمػم ًمٙمت٥م أهؾ اًمٙمت٤مب أدٟمك اهتامم

 

ت اًم٘مس ، ًمذا يزقمؿ ذوش سم٠من رؾمقل اهلل و سم٘مٞم٧م أُمٞم٦م اًمرؾمقل طمجر قمثرة أُم٤مم ؿمٌٝم٤م

هذا يم٤من جمرد دقمقى إلفمٝم٤مر قمٔمٛم٦م قمٛمؾ حمٛمد ذم إٟمت٤مج  "يم٤من ي٘مرأ و يٙمت٥م ، و ي٘مقل : 
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اًم٘مرآن و ًمٞمث٧ٌم إقمج٤مز اًم٘مرآن ، و طمجتل اًمداُمٖم٦م : ىمٞمؾ ًمٜم٤م أٟمف طملم رومض أهؾ ُمٙم٦م 

ٟمّمٞم٤مقم٤ًم عمٓم٤مًمٌٝمؿ آقمؽماف سم٤مًمٕم٤ٌمرة اعمٙمتقسم٦م قمغم وصمٞم٘م٦م اعمٕم٤مهدة )حمٛمد رؾمقل اهلل(، و ا

، و ظمط سمٞمده قمقو٤ًم قمٜمٝم٤م قم٤ٌمرة حمٛمد سمـ قمٌد اهلل. و إًمٞمٙمؿ "رؾمقل اهلل "طمذف حمٛمد ًم٘م٥م

طمدصم٤ًم آظمر ي١ميمد إعم٤مُمف سم٤مًمٙمت٤مسم٦م و اًم٘مرآن طملم ًمقطمظ اطمتْم٤مر حمٛمد أوقمز إمم زوضمتف اعمٗمْمٚم٦م 

، صمؿ ذيمر ذوش أٟمف رأى  "قم٤مئِم٦م أن حتي ًمف ىمرـم٤مؾم٤ًم ًمٞمخط قمٚمٞمف اؾمؿ ظمٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمده

وصمٞم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م شمقىمٞمع رؾمقل اهلل يمام أن قمٛمؾ رؾمقل اهلل ذم اًمتج٤مرة يقضم٥م قمٚمٞمف أن جيٞمد 

 .اًم٘مراءة و اًمٙمت٤مسم٦م و احل٤ًمب

 

اىمرأ سم٤مؾمؿ رسمؽ اًمذي ظمٚمؼ * ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن ُمـ قمٚمؼ * اىمرأ و  }و أظمػمًا اؾمتِمٝمد سم٘مقل اهلل 

 .{ رسمؽ إيمرم * اًمذي قمٚمؿ سم٤مًم٘مٚمؿ

 

يدات سمرُمل اًم٘مس سم٤مًمٙمذب ُمًتدًٓ سمتٖمٞمػمه ًمٚمرواي٦م وذم إسمٓم٤مل هذه احلج٩م ايمتٗمك اًمٕمالُم٦م د

 "ذم ُم٠ًمًم٦م صٚمح احلديٌٞم٦م طمٞم٨م صم٧ٌم أن رؾمقل اهلل اؾمتٕمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م قمـ ُمٙم٤من قم٤ٌمرة 

. و ي١ميمد دُمِم٘مٞم٦م ذم شمٕمٚمٞم٘مف "اسمـ قمٌد اهلل  "صمؿ أزاهل٤م ، و أٟمف أُمر قمٚمٞم٤ًم سمٙمت٤مسم٦م:  "رؾمقل اهلل 

ف و اؾمؿ أسمٞمف وم٢من ذًمؽ ٓ يرومع قمغم ُمٜم٤مفمرة ذوش سم٠من ًمق يمت٥م رؾمقل اهلل سمٜمٗمًف اؾمٛم

إُمٞم٦م قمٜمف ، إذ ٓ رء يٛمٜمع ُمـ أن يتٕمٚمؿ اإلٟم٤ًمن رؾمؿ اؾمٛمف و هق ٓ يٕمرف اًمٙمت٤مسم٦م .و 

 .ُمثٚمف ي٘م٤مل ومٞمام رآه ذوش ُمـ شمقىمٞمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إن صدق ذم زقمٛمف
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ر سم٠مٟمف ىمد يم٤من و أُم٤م ىمّم٦م اًمٙمت٤مب اًمذي أراد رؾمقل اهلل يمت٤مسمتف وم٘مد ذيمره اًمٌخ٤مري ، و ذيم

ىمقُمقا قمٜمل ، ٓ يٜمٌٖمل  "قمٜمده مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م و أهنؿ اظمتٚمٗمقا ومٚمام رأى اظمتالومٝمؿ ىم٤مل: 

 . " قمٜمدي اًمتٜم٤مزع

 

 .ومٙمام يم٤مٟمقا طمقًمف يٙمتٌقن اًمقطمل ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أن يٙمتٌقا هذا اًمٙمت٤مب

 

رئ ُم٤م أٟم٤م سم٘م٤م "و أُم٤م أي٤مت ذم أول ؾمقرة اًمٕمٚمؼ وم٘مد ؾمٌ٘مٝم٤م ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

، وم٤معم٘مّمقد سم٤مىمرأ هق أن يتٚمق ُم٤م يًٛمٕمف ُمـ وطمل يٜمزل سمف ضمؼميؾ.و ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن  "

اعم٘مّمقد سم٤مًم٘مراءة اًم٘مراءة ُمـ يمت٤مب إذ مل يدومع ضمؼميؾ إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمت٤مسم٤ًم 

 .ُمٙمتقسم٤ًم ًمٞم٘مرأه .و إٟمام دومع إًمٞمف وطمٞم٤ًم ُم٘مقًٓ وم٘مرأه سمٕمده

 

ٞم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، و ًمق يم٤من ىم٤مرئ٤ًم عم٤م ظمٗمل و ىمد أصم٧ٌم اًم٘مرآن ذم همػم ُمقوع أُم

 .ذًمؽ قمغم ىمقُمف ومٙمذسمقه ، ومٕمدم شمٙمذيٌٝمؿ دًمٞمؾ قمغم ُمٕمرومتٝمؿ سمّمدىمف
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و أُم٤م ىمقل اًم٘مس سم٠من اًم٘مرآن ُمٜمحقل ُمـ ؿمٕمر اًمٕمرب و اؾمتدًٓمف سمتامصمؾ سمٕمض أي٤مت ُمع 

قمغم يمؾ طم٤مل ،  ؿمٕمر اُمرئ اًم٘مٞمس ومٝمق ُمرومقض ٕن اًمتامصمؾ ذم سمٕمض إًمٗم٤مظ ٓ يٕمٜمل اًمٜم٘مؾ

و وىمقع اًمتامصمؾ أُمر ـمٌٞمٕمل إذ ضم٤مء اًم٘مرآن سمام شمٕمٝمده اًمٕمرب ذم يمالُمٝم٤م ُمـ أُمثٚم٦م و اؾمتٕم٤مرات 

و ؾمقى ذًمؽ ُمـ ضوب اًمٌالهم٦م.صمؿ أن اًمِمٕمر اعمٜمًقب ُٓمرئ اًم٘مٞمس هق اعمٜم٘مقل قمـ 

 . اًم٘مرآن يمام ىمد ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف

 

 املحور الثاين : حول ثبوته

 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، وم٤مًمٜمّم٤مرى يٕمت٘مدون أن اًم٘مرآن يم٤من اصم٤مر اًمٜمّم٤مرى ؿمٌٝم٤مت شمتٕمٚمؼ سمثٌقت 

 "قمٜمد ووم٤مة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمّمقص٤ًم ُمتٜم٤مومرة و طمده٤م قمثامن ، ي٘مقل ؾمقجي٤مرت: 

سمٕمد ووم٤مشمف ) أي صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( يم٤من يقضمد قمدد ٓ سم٠مس سمف ُمـ ٟمًخ اًم٘مرآن اعمتداوًم٦م 

ٕن ٟمّمقص٤ًم يمثػمة ُمـ …طمد اًمٜمّمقصاخلٚمٞمٗم٦م قمثامن يم٤من قمٚمٞمف أن يق…اًمتل مل شمًت٘مر سمٕمد

سمٕم٨م قمثامن إمم يمؾ إىمٚمٞمؿ إؾمالُمل سمٜمًخ٦م مم٤م شمؿ ٟمًخف ، و أُمر أن …اًم٘مرآن يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة 

، إن مل شمٙمـ ُمتٜم٤مىمْم٦م وم٢مين أؾمتٖمرب عم٤مذا أُمر سم٢مطمراىمٝم٤م …حترق مجٞمع اعمقاد اًم٘مرآٟمٞم٦م إظمرى

 ."؟
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سمذًمؽ  "ف واطمد : و ي٘مقل احلداد اخلقري قمـ اىمتّم٤مر قمثامن ذم مجٕمف ًمٚم٘مرآن قمغم طمر

أو٤مقمقا قمٚمٞمٜم٤م ُمٕمروم٦م ُم٤م يم٤من ذم إطمرف اًمًت٦م ُمـ ُم٤ٌميٜم٤مت و ُمٜم٤مىمْم٤مت و اظمتالوم٤مت 

 ."سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم احلرف اًمذي أصمٌتقه و اىمتٍموا قمٚمٞمف

 

، و ىمّمد سمف اعمّمحػ اًمذي  "اإلصدار اًمث٤مًم٨م ًمٚم٘مرآن  "و حتدث احلداد أيْم٤ًم قمام أؾمامه 

داد أن يقهؿ سم٠من صمٛم٦م شمٌدياًل أو شمٖمػمًا ـمرأ قمغم ٟم٘مٓمف احلج٤مج سمـ يقؾمػ اًمث٘مٗمل ، و أراد احل

 ."اًم٘مرآن طمٞمٜمذاك

 

و حتدث اًمٜمّم٤مرى قمـ إؾم٘م٤مط اعمًٚمٛملم ًمٌٕمض أي٤مت و اًمًقر اًم٘مرآٟمٞم٦م يمآي٦م رضمؿ اًمزاين و 

و هٙمذا وم٘مد أؾم٘مط قمثامن ُمـ اًمّمحػ "ؾمقرة احلٗمد و اخلٚمع ، و ي٘مقل اخلقري ُمٕم٘م٤ًٌم :

 . " ىمرآٟم٤ًم يمثػماً 

 

ٝم٦م ذح قمٚمامؤٟم٤م يمٞمٗمٞم٦م ٟمزول اًم٘مرآن و طمٗمٔمف ُمـ ىمٌؾ اًمّمح٤مسم٦م ذم قمٝمد و ًمٚمرد قمغم هذه اًمِمٌ

 .اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ و سمٕمده
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و ىمٌؾ أن ٟمنمع ذم شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ٟمٜمٌف ُٕمريـ ه٤مُملم همٗمؾ قمٜمٝمام اًمٜمّم٤مرى أوهلام: أن اعمًٚمٛملم 

 "٘مرآن اًم "ٓ يًٛمقن يمؾ ُم٤م ٟمزل قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمرآٟم٤ًم ، سمؾ ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف 

هق ُم٤م مل يٜمًخ شمالوة ُمـ اًمقطمل ، و هق اًمذي شمدارؾمف ضمؼميؾ ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 .ذم اًمٕمرو٦م إظمػمة ىمٌٞمؾ ووم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 

و إُمر اًمث٤مين : أن إؾم٤مس اًمذي طمٗمظ اًم٘مرآن ، و اقمتٛمد قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن هق طمٗمظ 

اًم٘مرآن ذم اًمّمحػ أُمرًا ُمتٛماًم ُمقصم٘م٤ًم حلٗمظ اًمّمدور و اًمًٓمقر ، و ىمد يم٤من آهتامم سمتدويـ 

 .اًمّمدور

 

و ىمد ٟمزل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمالل صمالث و قمنميـ ؾمٜم٦م ، ومٙم٤من 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا ٟمزًم٧م اًمًقرة أو سمٕمْمٝم٤م أُمر اًمّمح٤مسم٦م سمٙمت٤مسمتٝم٤م و ووٕمٝم٤م ذم ُمٙم٤مهن٤م 

قن سمٙمت٤مسم٦م اًمقطملسملم ؾمقر اًم٘مرآن وآي٤مشمف ، و يم٤من ًمف يمت٤مب خمتّم . 

 

و شمقذم رؾمقل اهلل و عم٤م جيٛمع هذا اًمٙمت٤مب اعمٙمتقب ذم ُمّمحػ واطمد ، و ذًمؽ ًمتت٤مسمع 

 .اًمقطمل و قمدم اٟم٘مٓم٤مقمف ، و إن يم٤من ىمد قمٚمؿ شمرشمٞم٥م اًمًقر و آي٤مشمف
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و ىمد يم٤من أصؾ شمٜمزل اًم٘مرآن قمغم طمرف واطمد ، وم٠مؿمٗمؼ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم 

سمٕمث٧م إمم أُمٞملم، ُمٜمٝمؿ اًمٕمجقز ، واًمِمٞمخ اًمٙمٌػم، و اًمٖمالم و ي٤م ضمؼميؾ إين "أُمتف وم٘م٤مل:

وم٤مؾمتج٤مب اهلل ًمف و ضمٕمؾ ٟمزول اًم٘مرآن قمغم  "..…اجل٤مري٦م ، واًمرضمؾ اًمذي مل ي٘مرأ يمت٤مسم٤ًم ىمط

أىمرأين ضمؼميؾ قمغم طمرف ومراضمٕمتف، ومٚمؿ أزل  "ؾمٌٕم٦م أطمرف ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : 

، و ذم رواي٦م أظمرى أن ضمؼميؾ أشمك اًمٜمٌل  "أؾمتزيده و يزيدين طمتك اٟمتٝمك إمم ؾمٌٕم٦م أطمرف 

إن اهلل ي٠مُمرك أن شم٘مرأ أُمتؽ اًم٘مرآن قمغم طمرف. وم٘م٤مل أؾم٠مل اهلل  "صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: 

إن اهلل ي٠مُمرك أن شم٘مرأ أُمتؽ اًم٘مرآن قمغم …ُمٕم٤موم٤مشمف و ُمٖمٗمرشمف . و إن أُمتل ٓ شمٓمٞمؼ ذًمؽ

 . " ؾمٌٕم٦م طمروف ، وم٠ميام طمرف ىمرؤوا قمٚمٞمف وم٘مد أص٤مسمقا

 

أٟمزل اًم٘مرآن قمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف ، قمغم  "رؾمقل اهلل ُمـ اعمراء ذم إطمرف اًمًٌع وم٘م٤مل:و طمذر 

 . " أي طمرف ىمرأشمؿ أصٌتؿ ، ومال مت٤مروا ، وم٢من اعمراء يمٗمر

 

و ظمؼم ٟمزول اًم٘مرآن قمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف ظمؼم ُمتقاشمر أراد اهلل سمف اًمتٞمًػم قمغم إُم٦م قمٜمد ىمراءهت٤م 

و همػمه٤م ُم٤م يٗمٝمؿ ُمٜمف أن هذه إطمرف يم٤مٟم٧م  ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ، و ًمٞمس ذم إطم٤مدي٨م اًم٤ًمسم٘م٦م

 .ٟمّمقص٤ًم خمتٚمٗم٦م ، سمؾ هم٤مي٦م ُم٤م ومٞمف هق اًمتًٝمٞمؾ ذم ىمراءة اًم٘مرآن
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و ىمد ذيمر قمٚمامؤٟم٤م أن إطمرف هل وضمقه ذم اًم٘مراءة شمقاومؼ ًمٖم٤مت اًمٕمرب ُمع اًمًامح سمٌٕمض 

اإلسمدال حلروف سمٕمض اًمٙمٚمامت أو إسمدال سمٕمض اًمٙمٚمامت سمدًٓ ًمٙمٚمامت أظمرى شم٘م٤مرهب٤م ذم 

ٕمٜمك أو شمرادومٝم٤م ُمـ همػم ُمْم٤مدة و ٓ شمٜم٤مىمضاعم . 

 

و ىمد طمٗمظ قمدد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم قمٝمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٚمام 

اؾمتحر اًم٘متؾ سم٤مًم٘مراء يقم اًمٞمامُم٦م ظمٌم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ وٞم٤مع اًم٘مرآن ومجٛمٕمف زيد سمـ صم٤مسم٧م ذم 

ؾمتقصمؼ ًمف سمتقاشمر ُمّمحػ واطمد سمٕمد أن شمتٌٕمف ُمـ ُمٙمتقسم٤مت اًمّمح٤مسم٦م و حمٗمقفم٤مهتؿ ، وا

اًمّمح٤مسم٦م وإمج٤مقمٝمؿ ، و يم٤من هذا اعمّمحػ قمٜمد أيب سمٙمر صمؿ قمٛمر صمؿ طمٗمّم٦م ريض اهلل قمـ 

 .اجلٛمٞمع

 

ي٤م  "و ذم قمٝمد قمثامن أشمك طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ُمـ ومتقح أذرسمٞمج٤من و أرُمٞمٜمٞم٤م حيذر قمثامٟم٤ًم و ي٘مقل:

اًمٜمّم٤مرى ،  أُمػم اعم١مُمٜملم أدرك هذه إُم٦م ىمٌؾ أن خيتٚمٗمقا ذم اًمٙمت٤مب اظمتالف اًمٞمٝمقد و

وم٠مرؾمؾ قمثامن إمم طمٗمّم٦م: أن أرؾمكم إًمٞمٜم٤م سم٤مًمّمحػ ٟمٜمًخٝم٤م ذم اعمّم٤مطمػ ، صمؿ ٟمرده٤م إًمٞمؽ 

، وم٠مرؾمٚم٧م هب٤م طمٗمّم٦م إمم قمثامن وم٠مُمر زيد سمـ صم٤مسم٧م و قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم و ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص 

و قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث سمـ هِم٤مم ومٜمًخقه٤م ذم اعمّم٤مطمػ ، و ىم٤مل قمثامن ًمٚمرهط اًم٘مرؿمٞملم 

٦م : إذا اظمتٚمٗمتؿ أٟمتؿ و زيد سمـ صم٤مسم٧م ذم رء ُمـ اًم٘مرآن وم٤ميمتٌقه سمٚم٤ًمن ىمريش وم٢مٟمام ٟمزل اًمثالصم

سمٚم٤ًمهنؿ ، ومٗمٕمٚمقا طمتك إذا ٟمًخقا اًمّمحػ ذم اعمّم٤مطمػ رد قمثامن اًمّمحػ إمم طمٗمّم٦م ، و 
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أرؾمؾ إمم يمؾ أومؼ سمٛمّمحػ مم٤م ٟمًخقا ، و أُمر سمام ؾمقاه ُمـ اًم٘مرآن ذم يمؾ صحٞمٗم٦م أو 

، وم٘م٤مل  "اًمت٤مسمقة  "و "اًمت٤مسمقت"وم٤مظمتٚمٗمقا ذم  "ي٦م اًمؽمُمذي. و ذم روا "ُمّمحػ أن حيرق 

اًم٘مرؿمٞمقن سم٤مٕول، و ىم٤مل زيد سم٤مًمث٤مين ، ومرومٕمقا اظمتالومٝمؿ إمم قمثامن ، وم٘م٤مل: ايمتٌقه سم٤مًمت٤مسمقت 

 . " ، وم٢مٟمف ٟمزل سمٚم٤ًمن ىمريش

 

و يٗمٝمؿ ُمـ احلدي٨م أن ُم٤م ومٕمٚمف قمثامن هق ٟمًخ صحػ أيب سمٙمر ُمع إقم٤مدة رؾمؿ اًمٙمت٤مسم٦م و 

٦م ىمريش ، و أمهؾ اجلٛمع إظمػم ُمـ إطمرف اًمًٌٕم٦م ُم٤م شمٕم٤مرض ُمع ضمٕمٚمٝم٤م طم٥ًم ًمٖم

اًمرؾمؿ اًمٕمثامين ، و ًمٞمس ذم ذًمؽ إمه٤مل ًمٜمص اًم٘مرآن ، سمؾ قم٤مد اًمّمح٤مسم٦م ًمألصؾ إول و هق 

ًم٤ًمن ىمريش سمٕمد أن زال ؾم٥ٌم اًمتخٗمٞمػ و اًمرظمّم٦م اًمتل أٟمزل اهلل ُمـ أضمٚمٝم٤م سم٘مٞم٦م 

ـ شمٗمرق إُم٦م و اظمتالومٝم٤م سم٥ًٌم إطمرف، و اًمذي دقم٤م اًمّمح٤مسم٦م هلذا اًمّمٜمٞمع ظمقومٝمؿ ُم

هذه اًمرظمّم٦م اًمتل وم٤مت حمٚمٝم٤م ، و اًمتل وىمع اًمٜم٤مس جلٝمٚمٝمؿ سمحٙمٛمتٝم٤م ذم اعمراء اًمذي طمذر 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜمف. و ىمد يم٤من ومٕمؾ قمثامن ريض اهلل قمٜمف سم٢ممج٤مع اًمّمح٤مسم٦م 

ومٕمؾ اًمذي ومٕمؾ ذم ٓ شم٘مقًمقا ذم قمثامن إٓ ظمػمًا ، ومقاهلل ُم٤م  "ي٘مقل قمكم ريض اهلل قمٜمف : 

 . " اعمّم٤مطمػ إٓ قمـ ُمأل ُمٜم٤م
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و ىمد اُمتثٚم٧م إُم٦م ـم٤مئٕم٦م ُٕمر ظمٚمٞمٗمتٝم٤م، وم٠مطمرىمقا ُم٤م ذم أيدهيؿ ُمـ اًمّمحػ واعمّم٤مطمػ 

اًمتل يم٤مٟم٧م ىمد يمت٧ٌم ىمٌؾ اًمٕمرو٦م إظمػمة ومٗمٞمٝم٤م ُم٤م ٟمًخ٧م شمالوشمف ،يمام ومٞمٝم٤م سمٕمض إضمزاء 

 . اًمٜم٤مىمّم٦م اًمتل خيِمك أن ئمـ سمٕمد سمره٦م سم٠مهن٤م هل اًمّمحٞمح وم٘مط

 

و اُمتث٤مل اًمّمح٤مسم٦م و ومٕمٚمٝمؿ إىمرار ًمٕمثامن قمغم صح٦م ُم٤م ومٕمٚمف، و دًمٞمؾ قمغم أن ُم٤م ومٕمٚمف قمثامن 

هق إقم٤مدة ٟمًخ ُمّمحػ أيب سمٙمر ، و ًمق يم٤من ذم ومٕمٚمف ؿم٤مئ٦ٌم ًمث٤مروا قمٚمٞمف ، يمام صم٤مر قمٚمٞمف 

اًمٌٕمض طملم ومم سمٕمض أىم٤مرسمف ، و ُمـ اعمٕمٚمقم أن قمثامن مل ي٠مُمر قمامًمف سمٛمت٤مسمٕم٦م اًمٜم٤مس ذم 

٦م ُمـ أطمرق و ُمـ مل حيرق ، وم٘مد ومٕمؾ اعمًٚمٛمقن ذًمؽ سمٛمحض إرادهتؿسمٞمقهتؿ و ُمٕمروم  . 

 

و ُم٤م أصمٌتف قمثامن ذم ُمّمحٗمف هق اًمٕمرو٦م إظمػمة يمام أصمٌتٝم٤م ُمّمحػ أيب سمٙمر ، ًمذا اؾم٘مط ُمٜمف 

ىمٚم٧م  "يمؾ ُمٜمًقخ شمالوة ، و مم٤م يدل قمغم دىم٦م قمثامن ذم مجٕمف أن قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ي٘مقل:

و يذرون أزواضم٤ًم وصٞم٦م ٕزواضمٝمؿ ُمت٤مقم٤ًم إمم احلقل همػم و اًمذيـ يتقومقن ُمٜمٙمؿ  }ًمٕمثامن 

ىمد ٟمًختٝم٤م أي٦م إظمرى ومٚمؿ شمٙمتٌٝم٤م ؟ أو شمدقمٝم٤م ؟ ىم٤مل: ي٤م اسمـ أظمل ٓ أهمػم ؿمٞمئ٤ًم  {إظمراج 

322ومٚمؿ يرومع قمثامن أي٦م و هل ُمٜمًقظم٦م سمآي٦م ؾمقرة اًمٌ٘مرة رىمؿ:  "ُمٜمف قمـ ُمٙم٤مٟمف . 
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مل يّمٜمع ؾمقى ذًمؽ ، و ًمق صٜمع سم٤مـماًل و أُم٤م احلج٤مج وم٘مد اىمتٍم ومٕمٚمف قمغم ووع اًمٜم٘مط، و 

ًمِمٜمع قمٚمٞمف أقمداؤه ذم قمٝمد سمٜمل أُمٞم٦م صمؿ سمٜمق اًمٕم٤ٌمس ، و ًمٙم٤من ومٕمٚمف ُمـ إُمقر اًمتل 

 . يًتٛمًؽ هب٤م أقمداء دوًمتف ، ًمٙمـ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ مل يٙمـ

 

 "، وم٘م٤مل :"طمٞم٤مة حمٛمد  "وىمد صدق وًمٞمؿ ُمقير طملم ىم٤مل ُم٤مومٜمد دقم٤موي اًمٜمّم٤مرى ذم يمت٤مسمف 

تقي٤مشمف شمٜمٓمؼ ذم ىمقة سمدىم٦م مجٕمف ، وم٘مد وٛم٧م إضمزاء اعمختٚمٗم٦م سمٕمْمٝم٤م إمم إن ٟمٔمؿ اًم٘مرآن وحم

سمٕمض سم٤ًٌمـم٦م شم٤مُم٦م ، ٓ شمٕمًػ ومٞمٝم٤م وٓ شمٙمٚمػ وٓ أصمر ٕطمد ذم هذا اجلٛمع ؾمقى اًمت٠ميمد 

واعمراضمٕم٦م ًمٙمؾ ُم٤م يمت٥م ، وهق يِمٝمد سم٢ميامن اجل٤مُمع وإظمالصف عم٤م جيٛمع ، ومٝمق مل جيرؤ قمغم 

٦م وووع سمٕمْمٝم٤م إمم ضم٤مٟم٥م سمٕمضأيمثر ُمـ شمٜم٤مول هذه أي٤مت اعم٘مدؾم  " . 

 

 املحور الثالث : حول بعض املزاعم املثارة حول القرآن الكريم

 

زقمؿ اًمٜمّم٤مرى أيْم٤ًم أن ذم اًم٘مرآن شمٜم٤مىمْم٤مت و أظمٓم٤مء شم٤مرخيٞم٦م سمؾ و ًمٖمقي٦م يمام زقمٛمقا أٟمف 

 .ًمٞمس سمٙمت٤مب ُمٕمجز سمؾ يٛمٙمـ ًمٚمٌنم أن ي٠مشمقا سمٛمثٚمف

 

 أوالً :التناقضات
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ُم٤م  }ٞمٚمٝم٤م اًمٜمّم٤مرى ذم آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمتٜم٤مىمض سملم ىمقًمف شمٕم٤ممم و ُمـ اًمتٜم٤مىمْم٤مت اًمتل خت

ومٝمق يث٧ٌم اًمٜمًخ ذم اًم٘مرآن، و يروٟمف  {ٟمٜمًخ ُمـ آي٦م أو ٟمٜمًٝم٤م ٟم٠مت سمخػم ُمٜمٝم٤م أو ُمثٚمٝم٤م 

و ٓ شمٜم٤مىمض وم٤مٔي٦م  {و اشمؾ ُم٤م أوطمل إًمٞمؽ ُمـ رسمؽ ٓ ُمٌدل ًمٙمٚمامشمف  }ُمٜم٤مىمْم٤ًم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

إطمٙم٤مم ووم٘م٤ًم عمّمٚمح٦م اًمٕم٤ٌمد ، ومٞمام شمذيمر اًمث٤مٟمٞم٦م أن أطمدًا إومم شمتحدث قمـ ٟمًخ اهلل سمٕمض 

 . همػم اهلل ٓ يًتٓمٞمع أن يٌدل يمٚمامشمف

 

و  {ذم يقم يم٤من ُم٘مداره أًمػ ؾمٜم٦م مم٤م شمٕمدون  }و يمذا شمقهؿ اًمٜمّم٤مرى شمٜم٤مىمْم٤ًم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

يقم وىم٤مًمقا: اظمتٚمٗم٧م أيت٤من ذم ُم٘مدار  {ذم يقم يم٤من ُم٘مداره مخًلم أًمػ ؾمٜم٦م  }ىمقًمف شمٕم٤ممم 

اًم٘مٞم٤مُم٦م. ًمٙمـ ؿمٚمٌل ٓ يراه شمٜم٤مىمْم٤ًم ٕن اًمٕمدد ٓ ُمٗمٝمقم ًمف ذم اًمٜمّملم ، سمؾ يراد ُمٜمف اًمٙمثرة 

 . يمام ي٘مقل اًمرضمؾ: أرؾمٚم٧م مخًلم رؾم٤مًم٦م ، و أشمٞمتؽ قمنميـ ُمرة . و ُمراده اًمٙمثرة

 

، ومرأوه ُمٜم٤مىمْم٤ًم إلىم٤ًمُمف  {ٓ أىمًؿ هبذا اًمٌٚمد  }و يمذا شمقهؿ اًمٜمّم٤مرى شمٜم٤مىمْم٤ًم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ومٔمٜمقا أن ٓ ذم أي٦م إومم ٟم٤مومٞم٦م ، و هل ًمٚمتقيمٞمد ،  {و هذا اًمٌٚمد إُملم  }ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم سمف 

أي أىمًؿ سمرسمؽ {ومال ورسمؽ ٓ ي١مُمٜمقن  }ومت٠ميت ذم اًم٘مًؿ يمام ذم ىمقًمف   . 
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و رأى اًمٜمّم٤مرى أيْم٤ًم أن صمٛم٦م شمٜم٤مىمْم٤ًم ذم ُمٗمٝمقم اًم٘مْم٤مء و اًم٘مدر ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وم٘مد 

قًمٞم٦م اإلٟم٤ًمن قمـ قمٛمٚمف ، و يروٟمف ُمٜم٤مىمْم٤ًم ًمٚمٜمّمقص اًمتل ضم٤مءت آي٤مت شمتحدث قمـ ُمًئ

و  }و ىمقًمف شمٕم٤ممم  {ومٞمْمؾ اهلل ُمـ يِم٤مء و هيدي ُمـ يِم٤مء  }شم٘مرر هٞمٛمٜم٦م اهلل قمغم هذا اًمٙمقن 

وم٠مسم٤من اجلزيري قمـ ُمٕمت٘مد اعمًٚمٛملم ذم اًم٘مدر ، و  {ًم٘مد ذرأٟم٤م جلٝمٜمؿ يمثػمًا ُمـ اجلـ و اإلٟمس 

ٕم٤مىم٥م إٓ سمٙمًٌف ، و ًمٙمـ أقمامل اإلٟم٤ًمن اخلػمة و يتٚمخص ذم أن اإلٟم٤ًمن ٓ ي١ماظمذ و ٓ ي

 .اًمنميرة خمٚمقىم٦م هلل يٗمٕمٚمٝم٤م اإلٟم٤ًمن سم٤مظمتٞم٤مره ، و ًمقٓ ظمٚمؼ اهلل هل٤م عم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م ومٕمٚمٝم٤م

 

ٓ قمالىم٦م ًمف سم٠مومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد ، سمؾ هق ذم سم٤مب  {ومٞمْمؾ ُمـ يِم٤مء  }و يرى اجلزيري أن ىمقًمف 

يِم٤مء سم٢مرؾم٤مل اًمرؾمؾ أو شمرك اًمٌنمي٦م قمغم  اإلظم٤ٌمر ذم أن اهلل ىم٤مدر قمغم أن يْمؾ أو هيدي ُمـ

 .والًمتٝم٤م ، ًمٙمٜمف سمرمحتف أرؾمؾ اًمرؾمؾ

 

و ٟم٘مؾ ىمقًٓ آظمر يٗمن أي٦م و هق أن اهلل خيٚمؼ اهلداي٦م ًمٚمٕمٌد اًمذي أراده٤م و ؾمٕمك إًمٞمٝم٤م ،يمام 

 .خيٚمؼ اًمْمالل عمـ أراد اًمٕمامي٦م و اًمٖمقاي٦م

 

اء قمٚمٞمٝمؿ أأٟمذرهتؿ أم مل ؾمق }و أُم٤م ُم٤م ضم٤مء قمـ ظمتؿ اهلل قمغم ىمٚمقب اًمٕمّم٤مة و اًمٙمٗمرة 

ومٚمٞمس ُمٕمٜم٤مه أهنؿ وًمدوا يمذًمؽ  {شمٜمذرهؿ ٓ ي١مُمٜمقن * ظمتؿ اهلل قمغم ىمٚمقهبؿ و قمغم ؾمٛمٕمٝمؿ 

 . و ىمد ظمتؿ اهلل قمغم ىمٚمقهبؿ، سمؾ هذا طمّمؾ هلؿ سمٛم٘مت٣م أقمامهلؿ
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و ي٘مرر اجلزيري أن ُمثؾ هذا اًمٚمٌس يٛمٙمـ أن يٓمرح قمغم اًمٜمّم٤مرى ، ومٌٞمٜمام ضم٤مءت ٟمّمقص 

( ، و همػمه٤م ضم٤مء 34/ 99، 29-229/ ٤ً93من قمـ قمٛمٚمف يمام ذم )ُمتك شم٘مرر ُمًئقًمٞم٦م اإلٟم

اًمٜمٌل إذا وؾ و شمٙمٚمؿ سمٙمالم ، وم٠مٟم٤م  "ُم٤م يٗمٞمد سم٠من اهلل يْمؾ ُمـ يِم٤مء، ومٗمل ؾمٗمر طمزىمٞم٤مل 

إين أىمز  "( ، و ىمد أوؾ اهلل ومرقمقن وم٘م٤مل: 92/6)طمزىمٞم٤مل  "اًمرب أوٚمٚم٧م ذًمؽ اًمٜمٌل 

هق يرطمؿ ُمـ يِم٤مء و ي٘مز ُمـ  "اهلل ( ، و ي٘مقل سمقًمس قمـ 9/2)اخلروج  "ىمٚم٥م ومرقمقن 

يِم٤مء، ومت٘مقل زم: عم٤مذا يٚمقم سمٕمد؟ ٕن ُمـ ي٘م٤موم ُمِمٞمئتف! سمؾ ُمـ أٟم٧م أهي٤م اإلٟم٤ًمن اًمذي 

دم٤موب اهلل ؟ أًمٕمؾ اجلٌٚم٦م شم٘مقل جل٤مسمٚمٝم٤م عم٤مذا صٜمٕمتٜمل هٙمذا ؟ أم ًمٞمس ًمٚمخزاف ؾمٚمٓم٤من قمغم 

ذا إن يم٤من اهلل و هق يريد اًمٓملم أن يّمٜمع ُمـ يمتٚم٦م واطمدة إٟم٤مء ًمٚمٙمراُم٦م، و آظمر ًمٚمٝمقان ، ومام

)روُمٞم٦م  "…أن ئمٝمر همْمٌف و يٌلم ىمقشمف اطمتٛمؾ سم٠مٟم٤مة يمثػمة آٟمٞم٦م همْم٥م ُمٝمٞم٠مة ًمٚمٝمالك

6/99-33 ). 

 

ُمّمقر اًمٜمقر ظم٤مًمؼ اًمٔمٚمٛم٦م و ص٤مٟمع اًمًالم و ظم٤مًمؼ اًمنم . أٟم٤م "و ذم ؾمٗمر إؿمٕمٞم٤م أن اهلل 

24/9)إؿمٕمٞم٤م  "اًمرب ص٤مٟمع يمؾ هذه  ). 

 

ي٘مع ومٞمف اًمٜم٤مس ومٙمٞمػ يقوم٘مقن سملم هذه اًمٜمّمقص؟ومٝمق ظم٤مًمؼ اًمنم سمام ومٞمف اًمٙمٗمر اًمذي    
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و هٙمذا شمٕمرض قمٚمامؤٟم٤م عم٤م ؾم٤مىمف اًمٜمّم٤مرى ُمـ ٟمّمقص شمقمهقا ُمٜمٝم٤م اًمتٜم٤مىمض و اًمتٕم٤مرض 

وم٠مزاًمقا و سمٞمٜمقا طم٘مٞم٘م٦م اعمراد ُمـ اًمٜمّمقص و ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ قمٛمقم و ظمّمقص أو ٟم٤مؾمخ و 

 …ُمٜمًقخ

 

 ثاىوًا : الطعن يف عربوته وبالغته

 

ن ذم اًم٘مرآن أًمٗم٤مفم٤ًم همػم قمرسمٞم٦م يم٠مؾمامء إٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم و سمٕمض و ذيمر اًمٜمّم٤مرى أيْم٤ًم أ

إؾمامء اعمًتٕم٤مرة ُمـ ًمٖم٤مت أظمرى ُمثؾ: اؾمتؼمق، ضمٝمٜمؿ، ُم٤مقمقن، ؾمٜمدس، 

ومقضمقد هذه اًمٙمٚمامت ذم اًم٘مرآن يمام يرى اًمٜمّم٤مرى ي٘مدح ذم قمرسمٞم٦م اًم٘مرآن سمؾ و …ُمِمٙم٤مة

 .سمالهمتف

 

ثالصملم همػم قمرسمٞم٦م ذم اًم٘مرآن أو ذم يمالم و يرد إًمقد سم٠من وضمقد يمٚمامت يًػمة ٓ شمتج٤موز اًم

قمريب ٓ خترضمف قمـ قمروسمتف ، صمؿ هذه إًمٗم٤مظ ، و إن يم٤مٟم٧م ذم أصقهل٤م همػم قمرسمٞم٦م وم٢من 

اًمٕمرب قمرسمتٝم٤م سم٠مًمًٜمتٝم٤م ومّم٤مرت قمرسمٞم٦م، و يم٤من اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل يٛمٜمع أن شمٙمقن أصقل هذه 

٘مٚمف اًمٕمجؿ قمـ اًمٙمٚمامت أقمجٛمٞم٦م ، سمؾ يراه٤م قمرسمٞم٦م وإن وضمدت ذم ًمٖم٤مت أظمرى ومٝمل مم٤م ٟم

ٓ حيٞمط سم٤مًمٚمٖم٦م إٓ ٟمٌل "اًمٕمرب ، و يم٤من ي٘مقل   " . 
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و يرى حمٛمد قمزة دروزة أن ؾم٥ٌم شمٕمري٥م اًمٕمرب هلذه اًمٙمٚمامت ٕهن٤م شمتٕمٚمؼ سمٛمًٛمٞم٤مت همػم 

ُمًتٕمٛمٚم٦م ذم احلٞم٤مة اًمٕمرسمٞم٦م، و صٚم٧م إمم اًمٕمرب ُمـ آطمتٙم٤مك سم٤مُٕمؿ أوزان أًمٗم٤مفمٝمؿ ، و 

 . ذًمؽ ىمٌؾ ٟمزول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 

٤مًمف اًمٜمّم٤مرى ُمِمٙمٙملم ذم سمالهم٦م اًم٘مرآن و ضمزاًمتف ىمقهلؿ سم٠من ذم اًم٘مرآن أظمٓم٤مء ٟمحقي٦م ، و مم٤م ىم

 .و ضسمقا ًمذًمؽ أُمثٚم٦م ٟمقرد سمٕمْمٝم٤م

 

و ىمد ضمٝمؾ ه١مٓء أن اًم٘مرآن ؾم٤مسمؼ قمغم ىمقاقمد اًمٜمحق اًمتل ووٕمٝم٤م ؾمٞمٌقيف و اخلٚمٞمؾ 

اًمٕمرب  اًمٗمراهٞمدي ُمٕمتٛمديـ ذم اؾمتٜم٤ٌمـمٝمؿ هلذه اًم٘مقاقمد قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ و سمٕمض أؿمٕم٤مر

 .ومال يٛمٙمـ أن شمٙمقن هذه اًم٘مقاقمد اًمالطم٘م٦م طمٙماًم قمغم إصؾ اًمذي صدرت قمٜمف

 

صمؿ إن اعمتٌٍم اًمٕم٤مرف سمٚمٖم٦م اًمٕمرب يرى أن هذه اعمقاوع اًمتل أٟمٙمره٤م اًمٜمّم٤مرى مل خت٤مًمػ 

 .ًمٖم٦م اًمٕمرب و ُم٤م قمٝمد قمٜمٝمؿ و إن فمٝمر ذًمؽ ًمٚمٕم٤مُمل أو إقمجٛمل
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 "إّن  "ؾم٤ميمٜم٦م، و هل ًمٞم٧ًم  {إن  }ٞمف ومج٤مءت وم {إن هذان ًم٤ًمطمران  }وم٠مُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم 

شمقضمٞمٝم٤من :  "هذان  "اًمتل شمًتٚمزم ٟمّم٥م آؾمؿ و رومع اخلؼم ، و يرى ؿمٚمٌل سم٠من ًمٙمٚمٛم٦م 

هذان ًم٤ًمطمران  }إول : أن اؾمؿ إن اعمخٗمٗم٦م هق وٛمػم اًمِم٠من اعمحذوف ، و ظمؼمه٤م مجٚم٦م 

هذان } شمرومع يمٚمٛم٦م و اًمث٤مين: أهن٤م ًمٚمٜمٗمل سمٛمٕمٜمك : ُم٤م هذان إٓ ؾم٤مطمران ، و ذم يمال احل٤مًملم {  } 

. 

 

واعمقومقن سمٕمٝمدهؿ إذا  }ذم ىمقًمف  {اًمّم٤مسمريـ  }و أؿمٙمؾ قمغم اًمٜمّم٤مرى أيْم٤ًم ٟمّم٥م ًمٗمٔم٦م 

  { قم٤مهدوا و اًمّم٤مسمريـ ذم اًم٠ٌمؾم٤مء و اًمياء و طملم اًم٠ٌمس

 }و يرى دُمِم٘مٞم٦م قمجٛم٦م اًم٘مس ذوش و هق حيت٩م قمغم هذه أي٦م اًمتل ٟمّم٧ٌم ًمٗمٔم٦م 

أو ٟمّمٌٝم٤م يم٤من سم٥ًٌم ومٕمؾ حمذوف ، و  {اًمرىم٤مب  و ذم }ًمٕمٓمٗمٝم٤م قمغم ىمقًمف  {اًمّم٤مسمريـ 

  .شم٘مدير اًمٙمالم: أقمٜمل اًمّم٤مسمريـ. و ؾم٥ٌم اإلوامر هق اإلؿمٕم٤مر سمٗمْمؾ اًمّمؼم

 

 }ومًٌٌف أن اًمتٛمٞمز ًمٞمس  {و ىمٓمٕمٜم٤مهؿ اصمٜمل قمنم أؾم٤ٌمـم٤ًم أمم٤ًم  }و أُم٤م شم٠مٟمٞم٨م اًمٕمدد ذم ىمقًمف 

ومٝمل سمدل يمؾ ُمـ يمؾسمؾ: ومرىم٦م. و هل ُم١مٟمث٦م و واوم٘مٝم٤م اًمٕمدد، و أُم٤م أؾم٤ٌمـم٤ًم  {أؾم٤ٌمـم٤ًم   . 
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ًمٙمـ اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ و اعم١مُمٜمقن  }ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  {اعم٘مٞمٛملم  }و أُم٤م ٟمّم٥م ىمقًمف 

وم٘مد ٟمّم٧ٌم ٕن اًمقاو اًمتل  {ي١مُمٜمقن سمام أٟمزل إًمٞمؽ و ُم٤م أٟمزل ُمـ ىمٌٚمؽ و اعم٘مٞمٛملم اًمّمالة 

٘مدير ىمٌٚمٝم٤م ًمٞم٧ًم سمقاو اًمٕمٓمػ، سمؾ اًمقاو اعمٕمؽمو٦م و ُم٤م سمٕمده٤م ٟمّم٥م قمغم اعمدح ، و شم

 . اًمٙمالم: أقمٜمل اعم٘مٞمٛملم اًمّمالة

 

إن اًمذيـ آُمٜمقا و اًمذيـ ه٤مدوا و اًمّم٤مسمئقن و  }ذم ىمقًمف  {اًمّم٤مسمئقن  }ومٞمام رومٕم٧م يمٚمٛم٦م 

ىم٤مل ؾمٞمٌقيف: اًمرومع حمٛمقل قمغم  {اًمٜمّم٤مرى ُمـ آُمـ سم٤مهلل و اًمٞمقم أظمر و قمٛمؾ ص٤محل٤ًم 

و اًمّم٤مسمئقن و اًمٜمّم٤مرى .…اًمت٘مديؿ و اًمت٠مظمػم ، و اًمت٘مدير: إن اًمذيـ آُمٜمقا واًمذيـ ه٤مدوا 

ُمٕمٓمقوم٦م قمغم اؾمؿ حمؾ  {اًمّم٤مسمئقن  }يمذًمؽ ، و يقرد اجلزيري وضمٝم٤ًم آظمر جيٞمز اًمرومع : أن 

 إن ، و اؾمؿ إن يٜمّم٥م ًمٙمٜمف يٌ٘مك ُمرومققم٤ًم ًمٚمٛمحؾ ، ؾمقاء يم٤من حمؾ آؾمؿ ىمٌؾ اخلؼم أو سمٕمده

. 

 

رى و هذه اًمّمقر و همػمه٤م مم٤م ذيمر قمٚمامؤٟم٤م يدل قمغم ضمٝمؾ ُمثػمي اًمِمٌٝم٤مت ُمـ اًمٜمّم٤م

 .سم٘مقاقمد اًمٚمٖم٦م يمام يدل قمغم قمٔمٛم٦م اًم٘مرآن و سمٞم٤مٟمف

 

 ثالثًا : الزعم بوجود اخلطي يف القرآن
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و زقمؿ اًمٜمّم٤مرى أيْم٤ًم سمقضمقد أظمٓم٤مء شم٤مرخيٞم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، ومذيمروا أن إسمراهٞمؿ هق اسمـ 

 -شم٤مرح و ًمٞمس آزر ، و أن اًمذي وضمد ُمقؾمك و رسم٤مه سمٕمد أن أًم٘متف أُمف ذم اًمٞمؿ هق اسمٜم٦م ومرقمقن

يمام ذيمر اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،و قمجٌقا يمٞمػ يذيمر اًم٘مرآن سم٠من اًمذي صٜمع -ًمٞمس زوضمف  و

اًمٕمجؾ هق اًم٤ًمُمري ، و اًم٤ًمُمرة ُمديٜم٦م ذم ومٚمًٓملم مل شمٙمـ أي٤مم ُمقؾمك و وضمدت سمٕمده قم٤مم 

. ق. م ، و رأوا أن اًمذي صٜمع اًمٕمجؾ هق ه٤مرون قمٚمٞمف اًمًالم ، و اقمتؼم اًمٜمّم٤مرى أن 923

ير ًمٗمرقمقن ، إذ هق وزير عمٚمؽ وم٤مرس يمام سح ؾمٗمر اؾمتػم ُمـ اخلٓم٠م ذيمر ه٤مُم٤من قمغم أٟمف وز

 .(، و سمٜمك سطمف سم٤ٌمسمؾ و ًمٞمس سمٛمٍم )و ي٘مّمدون سمرج سم٤مسمؾ

 

و ىمد رد قمٚمامؤٟم٤م قمغم زقمؿ اًمٜمّم٤مرى سم٠من ُم٤م ذيمروه ًمٞمس سمحج٦م إذ أن اًمتقراة اعمحروم٦م ٓ 

 .يٛمٙمـ أن شمٙمقن طمج٦م قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 

وم٢من اعمٗمنيـ ذيمروا أن آزر هق قمؿ إسمراهٞمؿ ، و ؾمامه و سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤م ورد ذم اؾمؿ أيب إسمراهٞمؿ 

اًم٘مرآن أسم٤ًم ًمف ، ٕن اًمٕمؿ سمٛم٘م٤مم إب ، وهق اؾمتٕمامل ُمٕمٝمقد ذم اًمٚمٖم٦م ، وُمًتٕمٛمؾ ذم 

 .اعمجتٛمٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م طمتك أن
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و أُم٤م شمًٛمٞم٦م اًم٘مرآن ًمّم٤مٟمع اًمٕمجؾ ًمٌٜمل إهائٞمؾ سم٤مًم٤ًمُمري ومٚمٞمس ٟم٦ًٌم عمديٜم٦م اًم٤ًمُمرة اًمتل 

ؾ هق اؾمؿ ىمديؿ ،وم٤مًمًقُمريقن اؾمؿ حلْم٤مرة ىمديٛم٦م وضمدت اعمٞمالد سم٠مرسمٕم٦م سمٜمٞم٧م ومٞمام سمٕمد ،سم

ق.م ، وىمد  3111آٓف ؾمٜم٦م ذم ضمٜمقب اًمٕمراق ، واؾمتٛمرت هذه احلْم٤مرة ىم٤مئٛم٦م طمتك قم٤مم 

متٞمز اًمًقُمريقن سم٤معمّمٜمققم٤مت اخلزومٞم٦م ، ومٚمٕمؾ اًم٤ًمُمري اًمذي صٜمع اًمٕمجؾ ًمٌٜمل إهائٞمؾ 

ىمد ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٟم٦ًٌم ًم٤ًمُمر اًمذي سم٤مع ضمٌؾ  ُمٜمٝمؿ ، ومم٤م ي١ميمد ىمدم هذا آؾمؿ أن اًم٤ًمُمرة

( ، وقمٚمٞمف وم٢من اًم٤ًمُمري اؾمؿ ًمرضمؾ 99/32(9اًم٤ًمُمرة سمقزٟمتلم ُمـ ومْم٦م )اٟمٔمر ُمٚمقك )

يم٤من ىمٌؾ ُمديٜم٦م اًم٤ًمُمرة ، و ًمٞمس ُمـ دًمٞمؾ يٛمٜمع ذًمؽ ، و اًمٞم٤مء اعمٚمح٘م٦م سم٤مٓؾمؿ ًمٞم٧ًم ي٤مء 

 . اًمٜم٥ًم ، ومٝمل يم٘مقًمٜم٤م : اًمِم٤مومٕمل

 

وم٘مد يٙمقن ُم٘مّمقد  "احل٤مرس  "ٚمٛم٦م قمؼماٟمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م: ذم أصٚمٝم٤م يم "اًم٤ًمُمري "صمؿ إن يمٚمٛم٦م 

 . اًم٘مرآن أن اًمذي أوؾ سمٜمل إهائٞمؾ هق اعمٕمروف سم٤محل٤مرس

 

و أُم٤م ه٤مُم٤من ومٚمٞمس هٜم٤مك ُم٤م يٛمٜمع أن يٙمقن اؾماًم ٕطمد وزراء أو ُمًتِم٤مري ومرقمقن ، و ٓ 

  يٛمٙمـ إىم٤مُم٦م دًمٞمؾ قمغم قمدم وضمقد ُمًتِم٤مر هبذا آؾمؿ أو اًمٚم٘م٥م

 

اة قمـ اًمٍمح اًمذي ـمٚم٥م ومرقمقن سمٜم٤مئف ، و أُم٤م اعم١مرظمقن وم٢من ُمٜمٝمؿ هذا و مل شمتحدث اًمتقر

 . ُمـ ي٘مقل سم٠من اًمٌٜم٤مء ىمد شمّؿ ، صمؿ ديمف اهلل ومٚمٞمس هق سمرج سم٤مسمؾ
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و أرى أن اًم٘مرآن مل يتحدث قمـ سمٜم٤مء اًمٍمح و إن ذيمر ضمرأة ومرقمقن قمغم اهلل و اؾمتخٗم٤مومف 

٤مل اعمٗمنون وم٢من ومرقمقن سم٘مقُمف سم٠من أومهٝمؿ سم٠مٟمف إذا سمٜمك اًمٍمح ؾمٞمٖم٤مًم٥م اهلل، ًمٙمـ يمام ىم

 .أقم٘مؾ ُمـ أن جيٝمؾ قمٔمٛم٦م اهلل ، و ًمـ جيٝمؾ وٕمػ ُمثٚمف و ىمٕمقده قمـ ُم٘م٤مم اًمرسمقسمٞم٦م

 

 رابعًا : الزعم بوجود مبالغات يف القرآن

 

و ذم ٟم٘مد اًمٜمّم٤مرى ًمٚم٘مرآن ذيمروا أن ومٞمف ُم٤ٌمًمٖم٤مت و أُمقرًا هل ًمألؾمٓمقرة ُمٜمٝم٤م أىمرب 

٦م اًمرضمؾ اًمذي أُم٤مشمف اهلل و مح٤مره ُم٤مئ٦م ًمٚمح٘مٞم٘م٦م ، و ُمثؾ اًم٘مس ذوش ًمذًمؽ سمام ضم٤مء ذم ىمّم

قم٤مم ، صمؿ سمٕمثف ، و شم٤ًمءل قمـ احلٙمٛم٦م ُمـ سمٕم٨م احلامر ، و ذيمر أيْم٤ًم سم٤مًمٚمٛمز واًمًخري٦م 

اؾمتخدام ؾمٚمٞمامن ًمٚمجـ و وصػ اًمٍمح اًمذي دظمٚمتف ُمٚمٙم٦م اًمٞمٛمـ ، و ُمثٚمف ُمًخ اًمٌنم إمم 

 . ىمردة و ظمٜم٤مزير

 

همراسمتٝم٤م همػم يم٤مومٞم٦م ًمٚمحٙمؿ سمرده٤م ، صمؿ و ُمثؾ هذه اإلظم٤ٌمر مل ي٘مؿ دًمٞمؾ يٜمٝمض سمتٙمذيٌٝم٤م، و 

ىمد وىمٕم٧م ذم ُمقىمع إقمجقسم٦م اعمٕمجزة أو اًمٕم٘مقسم٦م اإلهلٞم٦م اعمتٜم٤مؾم٦ٌم ُمع قمٔمؿ اًمْمالل اًمذي 

وىمع سمف سمٜمق إهائٞمؾ ىمتٚم٦م إٟمٌٞم٤مء ،ومٙم٤من ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م أن يٕم٤مىمٌقا سمٕم٘مقسم٦م يِمٕمرون سمٛمرارهت٤م 
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ٝمؿ قم٘مقسم٦م أسمٚمغ ذم ًمٌٕم٘مقسم٦م ، ـمقياًل ، وًمق أُم٤مهتؿ طمٞمٜمذاك ًمٙم٤من ذم اعمقت راطم٦م هلؿ ، وُمًخ

 .و اهلل قمغم يمؾ رء ىمدير

 

و ضمٕمؾ ُمٜمٝمؿ  }و أُم٤م ُمًخ قمّم٤مة سمٜمل إهائٞمؾ إمم ىمردة و ظمٜم٤مزير اًمقارد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وم٘مد ذيمر اًمٕمٚمامء ًمف ُمٕمٜمٞملم : أوهلام أن اعمًخ يم٤من  {اًم٘مردة و اخلٜم٤مزير و قمٌدة اًمٓم٤مهمقت 

هق ىمقل مجٝمقر اعمًٚمٛملم أٟمف ُمًخ طم٘مٞم٘مل .  ُمًخ٤ًم ًمٚم٘مٚمقب وم٘مط أي أٟمف جم٤مزي.و صم٤مٟمٞمٝمام: و

و أي٤ًم يم٤من وم٢من اًمٜمّم٤مرى اًمذيـ ي٘مقًمقن سمت٘مٛمص اخل٤مًمؼ ًمٚمٛمخٚمقق ٓ يٚمٞمؼ هبؿ أن يٕمؽموقا 

 "قمغم ُمثؾ هذه اًمٕم٘مقسم٦م اإلهلٞم٦م ، يمام أن اعمًٞمح يقرد ُم٤م يٗمٞمد ضمقاز وىمقع هذا اعمٕمٜمك ومٞم٘مقل:

2/6ُمتك )اٟمٔمر  "إن اهلل ىم٤مدر قمغم أن حيقل هذا احلجر إٟم٤ًمٟم٤ًم  ) 

 

 املحور الرابع : حول إعجاز القرآن الكريم

 

و إسمٓم٤مًٓ عمٕمجزة اًم٘مرآن وم٢من اًمٜمّم٤مرى يرون سم٠من ىمقة اًمٙمت٤مب اًمٚمٖمقي٦م و ضمزاًمتف ًمٞم٧ًم 

سمٙم٤مومٞم٦م ًمٚمحٙمؿ سمٜمٌقة ص٤مطمٌف ، و يذيمرون سم٠مٟمف ىمد يم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م أقمامل أدسمٞم٦م صدر سمٕمْمٝم٤م ُمـ 

ًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م و اًمتل ي٘م٤مل سم٠من يم٤مشمٌٝم٤م هق إقمٛمك أٟم٤مس ٓ يٕمرومقن اًم٘مراءة و اًمٙمت٤مسم٦م يم٤مإلًمٞم٤مذة ا

 .هقُمػموس، و يمذًمؽ احل٤مل ذم ىمقاٟملم محقرايب و اعمٕمٚم٘م٤مت اًمًٌع ًمٚمٕمرب
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و اعمًٚمٛمقن ٓ ي٘مقًمقن سم٠من ومّم٤مطم٦م يمت٤مب و سمالهم٦م يم٤مشم٥م دًمٞمؾ قمغم ٟمٌقشمف ، سمؾ يرون أن 

، ومدقم٤مهؿ اًم٘مرآن فمٝمر ذم أُم٦م شمتٗم٤مظمر سمٜمٔمٛمٝم٤م و ٟمثره٤م ، ومدقم٤مهؿ عمٕم٤مرو٦م اًم٘مرآن، ومٕمجزوا 

ًمٞم٠مشمقا سمٛمثؾ ؾمقرة ُمٜمف ، ومٕمجزوا عمٕمرومتٝمؿ سمٕمٔمٛم٦م هذا اًمٙمت٤مب ، و ىمد قمرومقا ىمٕمقدهؿ قمـ 

اإلشمٞم٤من سمٛمثٚمف ، و ًمق يم٤مٟمقا يرون ذم اعمٕمٚم٘م٤مت اًمًٌع أو همػمه٤م ُم٤م ي٘م٤مرب اًم٘مرآن ذم ٟمٔمٛمف 

ًم٘م٤مًمقا ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذًمؽ ، و ًمٙمًٌقا ُمٜمف اًمتحدي، ًمٙمٜمٝمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م قمجزوا 

 -و هق ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمدو و ظمّمؿ  -ُم٘م٤مرقمتف ، و أىمر اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة قمـ 

ىمد ؾمٛمٕم٧م ُمـ حمٛمد أٟمٗم٤ًم يمالُم٤ًم ُم٤م هق ُمـ يمالم اإلٟمس و ٓ ُمـ  "أىمر سمٕمٔمٛم٦م اًم٘مرآن وم٘م٤مل: 

يمالم اجلـ ، و إن ًمف حلالوة ، و إن قمٚمٞمف ًمٓمالوة ، و إن أقماله عمثٛمر ، و إن أؾمٗمٚمف عمٖمدق، و 

و ًمذًمؽ مل جيدوا أُم٤مم سمٞم٤من اًم٘مرآن إٓ أن  "و ٓ يٕمغم قمٚمٞمف ، و إٟمف ًمٞمحٓمؿ ُم٤م حتتف إٟمف يٕمٚمق 

إن هذا إٓ ؾمحر ي١مصمر }ي٘مقًمقا   } . 

 

إن إقمج٤مز اًم٘مرآن ٓ  "صمؿ إن إقمج٤مز اًم٘مرآن ٓ يتقىمػ قمغم سمالهمتف وم٘مط، ي٘مقل ٟمديؿ اجلن:

آي٤مت ُمٕمجزات ي٘مقم قمغم سمالهمتف ومح٥ًم يمام ئمـ اًمٌٕمض ، و ًمٙمـ يٛمتد إمم ُم٤م ومٞمف ُمـ 

حتٛمؾ ًمٕمٚمامء اًمٓمٌٞمٕم٦م أهارًا ُمـ طم٘م٤مئؼ اًمٓمٌٞمٕم٦م، و ًمٕمٚمامء آضمتامع أهارًا ذم ٟمقاُمٞمس 

اعمجتٛمع ، و ًمٚمٗمالؾمٗم٦م أهارًا ُمـ طم٘م٤مئؼ اًمقضمقد، و ًمٕمٚمامء اًمت٤مريخ أهار ُمـ دىم٤مئؼ 
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 إظمالق] هٙمذا [، و قمٚمامء اًمٜمٗمس أهارًا ُمـ ىمقاقمد قمٚمؿ اًمٜمٗمس ، و ًمٕمٚمامء اًمؽمسمٞم٦م أهاراً 

 .ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمؽمسمٞم٦م

 

و ه اإلقمج٤مز ذم شمٚمؽ أي٤مت أهن٤م ٟمزًم٧م قمغم رؾمقل اهلل حمٛمد اًمٜمٌل إُمل وًمٞمد اًمٌٞمئ٦م 

  . " إُمٞم٦م ىمٌؾ ىمرون ـمقيٚم٦م ُمـ اٟمٙمِم٤مف أهار اًمٕمٚمؿ اًمتل وصٚمٜم٤م إًمٞمٝم٤م اًمٞمقم

 

و سم٘مل اًمتحدي اًم٘مرآين يدقمق أرسم٤مب اًمٗمّم٤مطم٦م ًمإلشمٞم٤من سمٛمثؾ هذا اًم٘مرآن ، ومام ىمدر قمغم 

وتف أطمد قمغم يمثرة إقمداء ، و شمقاومر اًمٌٚمٖم٤مء ، ًمٙمـ اًم٘مس أٟمٞمس ذوش يرى أن هٜم٤مك ُمٕم٤مر

أذيمريمؿ أن ؿمٕمراء ىمٌؾ حمٛمد )!( و سمٕمده ًمٌقا هذا اًمتحدي "ُمـ ًمٌك حتدي اًم٘مرآن ، ومٞم٘مقل:   

". 

 

و مل يٜم٘مؾ ًمٜم٤م ذوش ُمـ هذه اعمح٤موٓت ؾمقى ُم٤م ذيمره ُمـ اىمت٤ٌمس ُمـ إطمدى اعمح٤موٓت 

جمٛمققم٦م صٖمػمة ُمـ اعمٗمٙمريـ ذم أورؿمٚمٞمؿ قمٛمٚمقا ًمتح٘مٞمؼ ُمنموع  "ف احلديث٦م ، و ىم٤مُم٧م سم

، و اعمنموع يمام ئمٝمر ذم اًمًٞم٤مق أيت هق حم٤موًم٦م ًمّمٞم٤مهم٦م اإلٟمجٞمؾ قمغم  "ؾمٜم٦م 99قمٛمره 

سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ.  "حم٤ميم٤مة اًم٘مرآن ، و ىمد قمرض ًمٜمٛمقذج ُمٜمف اًم٘مس ذوش وم٘م٤مل:

 طم٘م٤ًم ومآُمٜمقا يب و ٓ خت٤مومقا. إن ًمٙمؿ قمٜمده ضمٜم٤مت ىمؾ ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا إن يمٜمتؿ شم١مُمٜمقن سم٤مهلل

ٟمزًٓ. ومألؾمٌ٘مٜمٙمؿ إمم اهلل ٕقمده٤م ًمٙمؿ ، صمؿ ٔشمٞمٜمٙمؿ ٟمزًم٦م أظمرى ، و إٟمٙمؿ ًمتٕمرومقن اًمًٌٞمؾ 
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إمم ىمٌٚم٦م اًمٕمٚمٞم٤م. وم٘م٤مل ًمف شمقُم٤م احلقاري: ُمقٟٓم٤م إٟمٜم٤م ٓ ٟمٛمٚمؽ ُمـ ذًمؽ قمٚماًم. وم٘م٤مل ًمف قمٞمًك: 

ين ٓ شمًتٓمٞمٕمقن إًمٞمف ؾمٌٞماًل ، و ُمـ قمرومٜمل ومٙم٠مٟمام أٟم٤م هق اًمٍماط إمم اهلل طم٘م٤ًم ، و ُمـ دو

قمرف اهلل ، و ٕٟمٙمؿ ُمٜمذ أن شمٕمرومقٟمف و شمٌٍموٟمف ي٘مٞمٜم٤ًم ، وم٘م٤مل ًمف ومٞمٚمٞم٥م احلقاري : ُمقٟٓم٤م 

أرٟم٤م اهلل ضمٝمرة شمٙمٗمٞمٜم٤م، وم٘م٤مل قمٞمًك: أو مل شم١مُمٜمقا سمٕمد و ىمد أىمٛم٧م ُمٕمٙمؿ دهرًا ؟ ومٛمـ رآين 

( إٟمف ٟمص مجٞمؾ  9-92/9جٞمؾ )  يقطمٜم٤م اًمٜمص ُم٠مظمقذ ُمـ إٟم…"ومٙم٠مٟمام رأى اهلل ضمٝمرًا 

 ." سمٚمٖم٦م قمرسمٞم٦م مجٞمٚم٦م

 

صمؿ قمرض اًم٘مس ىمقًملم آظمريـ اقمتؼممه٤م ُمـ سمالهم٦م اًمٕمرب اًمتل طم٤مذت أو وم٤مىم٧م سمالهم٦م 

ُمث٤مل آظمر ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م : إٟمام اًمدٟمٞم٤م ومٜم٤مء ًمٞمس ًمٚمدٟمٞم٤م صمٌقت ، و إٟمام "اًم٘مرآن ، وم٘م٤مل: 

يمٞمٗمٞم٦م اعمرء ًمٞمس يدريمٝم٤م ، ومٙمٞمػ يمٞمٗمٞم٦م  ":  ، و اًم٘مقل اًمث٤مين"اًمدٟمٞم٤م يمٌٞم٧م ٟمًجف اًمٕمٜمٙمٌقت 

 ." اجل٤ٌمر ذم اًم٘مدم ، هق اًمذي أٟمِم٠م إؿمٞم٤مء جمتٛمٕم٤ًم ومٙمٞمػ يدريمف ُمًتحدث اًمٜمًؿ ؟

 

و ىم٤مل  "ٟم٘مل يمام شمٜم٘ملم ، ٓ اعم٤مء شمدريملم ، و ٓ اًمنماب متٜمٕملم"و يمت٥م ُمـ ىمٌؾ ُمًٞمٚمٛم٦م 

شمًٕمك ، ُمـ سملم ذاؿمٞمػ  أمل شمرى يمٞمػ ومٕمؾ رسمؽ سم٤محلٌغم ، أظمرج ُمـ سمٓمٜمٝم٤م ٟمًٛم٦م "أيْم٤ًم :

و اًمزارقم٤مت زرقم٤ًم. و  "ومٞمام ىم٤مل اًمٜمي سمـ احل٤مرث و يم٤من ُمـ ومّمح٤مء ىمريش :  "و طمِمك 

 . ".…احل٤مصدات طمّمدًا. و اًمٓم٤مطمٜم٤مت ـمحٜم٤ًم. و اًمٕم٤مضمٜم٤مت قمجٜم٤ًم. و اخل٤مسمزات ظمٌزاً 
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و يم٤من إىمدُمقن ىمد قمرومقا ىمدر ُمٕم٤مرو٤مت ُمًٞمٚمٛم٦م و اًمٜمي ومزادت ي٘مٞمٜمٝمؿ سم٤مًم٘مرآن و 

و ُم٤م قمغم ٟمّم٤مرى اًمٞمقم إٓ أن يٕمروقا ضمٝمد ؾمت٦م قمنم قم٤مُم٤ًم ىم٤مُم٧م سمف جمٛمققم٦م ُمـ  إقمج٤مزه ،

اعمٗمٙمريـ سم٢مقم٤مدة صٞم٤مهم٦م ٟمص ىمديؿ، صمؿ يْمٕمقه إزاء أؾمٚمقب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمتٔمٝمر اًمثري٤م ُمـ 

اًمثرى. و ىمد صدق اسمـ اعم٘مٗمع قمٜمدُم٤م أراد ُمٕم٤مرو٦م اًم٘مرآن ، صمؿ رأى قمجزه قمـ ُمثؾ هذا 

 يٕم٤مرض، و ُم٤م هق ُمـ يمالم اًمٌنم. ، و ُمثٚمف صٜمع حيٞمك اًمٖمزال اًمٌٞم٤من وم٘م٤مل: أؿمٝمد أن هذا ٓ

 . سمٚمٞمغ إٟمدًمس

 

و يم٤من قمٚمامؤٟم٤م ُمـ ىمٌؾ ىمد ٟم٘مدوا أؾم٤مـملم اًمِمٕمر اًمٕمريب ذم اجل٤مهٚمٞم٦م و سمٕمد اإلؾمالم و سمٞمٜمقا ُم٤م 

 ختٚمؾ ؿمٕمرهؿ ُمـ ٟم٘مص اًمٌنم و ؾمقء اًمتٕمٌػم ، و ُمـ ذًمؽ ٟم٘مد اًم٤ٌمىمالين عمٕمٚم٘م٦م اُمرئ اًم٘مٞمس

. 

 

رض اعم٘م٤مرٟم٦م و اًمدراؾم٦م ٟمٛمقذضم٤ًم هيٕم٤ًم عمٕمٜمك ضم٤مء سمف اًم٘مرآن و ىم٤مًمتف اًمٕمرب ذم و يٙمٗمل أن ٟمٕم

طمٙمٛمتٝم٤م، وم٢من اًمٜم٤مفمر ومٞمٝمام ي٘مػ قمغم اًمٗم٤مرق سملم يمالم اًمٌنم و يمالم رب اًمٌنم ، وم٘مد ىم٤مًم٧م 

و ًمٙمؿ ذم اًم٘مّم٤مص طمٞم٤مة }، و ىم٤مل اًم٘مرآن "اًم٘متؾ أٟمٗمك ًمٚم٘متؾ  "اًمٕمرب ذم ىمتؾ اًم٘م٤مشمؾ   } . 
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عم٤مذا أؾمٚمؿ صدي٘مل، و رأي اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من ذم حتدي٤مت  "راهٞمؿ ظمٚمٞمؾ ذم يمت٤مسمفو حيٙمل اًمديمتقر إسم

حيٙمل ىمّم٦م ـمٌٞم٥م ُمٍمي ُمًٞمحل ىمرر يمت٤مسم٦م يمت٤مب يرد ومٞمف قمغم حتدي اًم٘مرآن ،  "اًم٘مرآن 

و اٟمتٝم٧م حتدي٤مت اًم٘مرآن"يٕمٜمقن ًمف سمٕمٜمقان :   " . 

 

أو ضم٤مُمٕم٦م و ىمد يمت٥م اًمٓمٌٞم٥م اعمٍمي رؾم٤مًم٦م ، و أرؾمؾ صقرة ُمٜمٝم٤م إمم أًمٗمل قم٤ممل أو ُمٕمٝمد 

ممـ ختّمّمقا سم٤مًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م و اإلؾمالُمٞم٦م ذم خمتٚمػ أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل، ويم٤من مم٤م ؾمٓمره ذم 

اًم٘مرآن يتحدى اًمٌنمي٦م ذم مجٞمع أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل ذم اعم٤ميض و احل٤مض و اعمًت٘مٌؾ  "ظمٓم٤مسمف ىمقًمف :

 اًمًقرة…سمٌمء همري٥م ضمدًا ، و هق أهن٤م ٓ شمًتٓمٞمع شمٙمقيـ ُم٤م يًٛمك سم٤مًمًقرة سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

يمٚمٛم٦م ، و يتٌع  94، و هل ُمـ أصٖمر ؾمقر اًم٘مرآن ، و ٓ يزيد قمدد يمٚمامهت٤م قمـ  993رىمؿ 

( يمٚمٛم٦م ًمتٙمقيـ ؾمقرة واطمدة يم٤مًمتل شمقضمد 94ذًمؽ أن اًم٘مرآن يتحدى اًمٌنمي٦م سم٤مإلشمٞم٤من سمـ)

 .…سم٤مًم٘مرآن

 

ؾمٞمدي: أقمت٘مد أن ُمٝم٤ممج٦م هذه اًمٜم٘مٓم٦م اهل٤مُم٦م و اخلٓمػمة ، و ذًمؽ سم٤مإلشمٞم٤من سم٠ميمؼم قمدد ممٙمـ 

أومْمؾ ُمـ شمٚمؽ اعمقضمقدة سم٤مًم٘مرآن ؾمٞم٥ًٌم  -آُمؾ أن شمٙمقن  -قر يم٤مًمتل شمقضمد، أو ُمـ اًمً

.ومٝمؾ …ًمٜم٤م ٟمج٤مطم٤ًم قمٔمٞماًم إلىمٜم٤مع اعمًٚمٛملم سم٠مٟم٤م ىمٌٚمٜم٤م هذه اًمتحدي٤مت ، سمؾ و اٟمتٍمٟم٤م قمٚمٞمٝمؿ

يمٚمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أو أيمثر ُمـ اعمًتقى اًمٌٞم٤مين اًمرومٞمع  94شمتٙمرم ي٤م يدي ُمِمٙمقرًا سم٢مرؾم٤مل 

قضمد ذم اًم٘مرآنُمٙمقٟم٤ًم مجٚم٦م يم٤مًمتل شم …". 
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و ىمد أصم٧ٌم إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ اًمٕمٜم٤مويـ إًمٗملم اًمتل أرؾمؾ هل٤م اخلٓم٤مب ، و شمٙمررت حم٤موًم٦م 

م9661اًمٓمٌٞم٥م اعمًٞمحل أرسمع ُمرات ـمقال ؾمٜم٦م   . 

 

ومٙم٤مٟم٧م حمّمٚم٦م صمامين آٓف رؾم٤مًم٦م أرؾمٚمٝم٤م أن وصٚم٧م إًمٞمف ردود اقمتذار سم٤مهت٦م قمرض صقره٤م 

اًمنمىمٞم٦م و اإلومري٘مٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م ًمٜمدن وم٘مد يم٤من  إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ ، ُمٜمٝم٤م اقمتذار يمٚمٞم٦م اًمدراؾم٤مت

آُمؾ أن ٟمتٗمٝمؿ أن يمٚمٞمتٜم٤م و أقمْم٤مؤه٤م يرومْمقن اخلقض ذم اعمٜم٤مزقم٤مت اًمديٜمٞم٦م ، و  "رده٤م :

 "، و أُم٤م رد إذاقم٦م طمقل اًمٕم٤ممل )ُمقٟم٧م يم٤مرًمق( ومٙم٤من "سم٤مًمت٤مزم وم٢مٟمف ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م إضم٤مسم٦م ـمٚمٌؽ 

أن ٟمدظمؾ ذم محك و ـمٞمس هذه اعمقوقع اًمذي ـمرطمتف ُمقوقع ه٤مم ، ًمٙمٜمٜم٤م يم٢مذاقم٦م ٓ ٟمح٥م 

اعمٕمريم٦م ، إذ ٓ ٟمٔمـ أهن٤م ختدم رؾم٤مًم٦م اإلٟمجٞمؾ، ومرؾم٤مًمتٜم٤م هل رؾم٤مًم٦م حم٦ٌم ، و ًمٞم٧ًم رؾم٤مًم٦م 

 ."…حتدي

 

ٓ ٟم٘مٌؾ سم٤مًمٓمٌع أن يٙمقن 1سمقصٗمٜم٤م ُمًٞمحٞمقن ومٜمحـ "و أُم٤م رد اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من وم٘مد ضم٤مء ومٞمف 

إدب اًمٕمريب..و ًم٘مد اًم٘مرآن هق يمالم اهلل قمغم اًمرهمؿ ُمـ إقمج٤مسمٜم٤م سمف طمٞم٨م يٕمتؼم اًم٘مٛم٦م ذم 

أظمؼمين زُمٞمؾ ُمٍمي سم٠من أومْمؾ أضمزاء اًم٘مرآن شمذيمره سم٠مضمزاء ُمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ، و ًمٙمـ 

هذا سم٤مًمٓمٌع ٓ يٕمٜمل أٟمف أوطمل سمف ُمـ قمٜمد اهلل يمام هق احل٤مل ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ، و هٜم٤مك 

غم ٟم٘مٓم٦م قمٛمٚمٞم٦م شمٕمقق ُم٠ًمًم٦م اإلشمٞم٤من سمًقرة ُمـ ُمثؾ اًم٘مرآن ، و هل : ُمـ ذا اًمذي ؾمٞمحٙمؿ قم
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و ًمذًمؽ اقمتذروا قمـ إضم٤مسم٦م ـمٚمٌف ، وم٠مقم٤مد اعمراؾمٚم٦م مجٞمع  "…هذه اعمح٤موًم٦م إن مت٧م سم٤مًمٗمٕمؾ

ُمٕم٤مهد و ُم١مؾم٤ًمت اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من ـم٤مًم٤ًٌم إضم٤مسم٦م اًمتحدي ، وقمرض أن يٙمقن هق احلٙمؿ سملم 

 94ذم اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من أن يٜم٘مؾ أي ضمزء ُمٙمقن ُمـ  "ًمٞمق "اًم٘مرآن واًمٗم٤مشمٞمٙم٤من ، و ـمٚم٥م ُمـ إب 

س ًمٞمٕم٤مرض هب٤م اًم٘مرآن ، ومٙم٤مٟم٧م اإلضم٤مسم٦م ُمِم٤مهب٦م إلضم٤مسم٦م اعمئ٤مت يمٚمٛم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مد

 . اًمذيـ مل يردوا قمغم اًمٓمٌٞم٥م، سمؾ صٛم٧م ُمدىمع

 

  { وم٢من مل شمٗمٕمٚمقا و ًمـ شمٗمٕمٚمقا وم٤مشم٘مقا اًمٜم٤مر اًمتل وىمقده٤م اًمٜم٤مس و احلج٤مرة أقمدت ًمٚمٙم٤مومريـ }

 

 }ف شمٕم٤ممم اًمقاردة ذم ىمقًم "قمٚمؼ  "و يمٜمٛمقذج ًمإلقمج٤مز اًم٘مرآين قمرض إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ ًمٙمٚمٛم٦م 

ذم اًمٚمٖم٦م واطمدًا و صمالصملم ُمٕمٜمًك ذيمره٤م اسمـ ُمٜمٔمقر  "قمٚمؼ  "ومٚمامدة  {ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن ُمـ قمٚمؼ 

، و هذه اعمٕم٤مين يمام يرى إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ شمٜمٓمٌؼ مجٞمٕم٤ًم قمغم "ًم٤ًمن اًمٕمرب  "ذم ىم٤مُمقؾمف 

و صٗم٧م مجٞمع صٗم٤مت اإلٟم٤ًمن اًمتنمحيٞم٦م و اًمٗمًٞمقًمقضمٞم٦م و اًمٜمٗمًٞم٦م و  "اإلٟم٤ًمن وم٘مد 

آضمتامقمٞم٦م ُمٜمذ يم٤من ضمٜمٞمٜم٤ًم ذم سمٓمـ أُمف طمتك ص٤مر رضماًل حي٥م و يٙمرهاًمٕم٤مـمٗمٞم٦م و  … 

 

وم٤مإلٟم٤ًمن سمحؼ ُمـ قمٚمؼ ىمد ظمٚم٘مف اهلل ُمـ اًم٤ًمئؾ اعمٜمقي )اًمٕمٚمقق( ، وقمٚم٘م٧م سم٠مُمف )محٚم٧م 

سمف( ، وم٠مصٌح قمٚم٘م٦م )يمدودة محراء شمٙمقن ذم اعم٤مء شمٕمٚمؼ سم٤مًمٌدن و متتص اًمدم صمؿ إذا ظمرج ُمـ 
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و اًمٓمٕم٤مم )اًمٕمٚمٞمؼ و اًمٕمٚمقق( ، و يٓمٚمؼ اًمٕمٚمؼ أيْم٤ًم قمغم  سمٓمـ أُمف اطمت٤مج إمم اًمنماب و اًمٚمٌـ

 .ُم٤م يتٌٚمغ سمف ُمـ اًمٕمٞمش

 

و اإلٟم٤ًمن ؿمديد اخلّمقُم٦م حم٥م ًمٚمجدل )قمالىمل ُمٕمالق(يٙمره )اُمرأة قمٚمقق( و حي٥م 

إمم آظمر شمٚمؽ اعمٕم٤مين اًمتل ومّمٚم٧م ظمّم٤مئص اإلٟم٤ًمن و أـمقار …)قمٚم٘م٧م ُمٜمف يمؾ ُمٕمٚمؼ(

 .طمٞم٤مشمف إومم

 

إن اًم٘مرآن رهمؿ إجي٤مزه اعمٕمجز ذم  "ا إقمج٤مز اًم٘مرآن طملم ىم٤مًمقا:و صدق اًمٕمٚمامء اًمذيـ درؾمق

قمدد يمٚمامشمف، سمؾ و ذم قمدد طمروومف إٓ أن اعمٕم٤مين اًمتل دملء هب٤م يمؾ يمٚمٛم٦م ومٞمٝم٤م إرسم٤مء و إٟمامء و 

 ." زي٤مدة ، أي أن يمؾ يمٚمٛم٦م شمقًمد ، و شمٕمٓمل ُمـ اعمٕم٤مين ُم٤م ٓ حيٍم ًمف

 

ٞم٤مت و ُمٕم٤مهد اًمٕم٤ممل ـم٤مًم٤ًٌم ُمٜمٝمؿ أن ي٠مشمقا و ُمرة أظمرى ؾم٤مرع اًمٓمٌٞم٥م اًمٜمٍماين إمم ُمراؾمٚم٦م يمٚم

، و  "قمٚمؼ  "شم٘مقم ُم٘م٤مُمٝم٤م أو شمٕمٓمل ٟمّمػ اعمٕم٤مين اًمتل شمٕمٓمٞمٝم٤م يمٚمٛم٦م  "قمٚمؼ  "سمٙمٚمٛم٦م سمديٚم٦م ًمـ

 !! ُمرة أظمرى ٓ جمٞم٥م
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 املحور اخلامس : الزعم بين القرآن أيد املعتقدات املسوحوة

 

د اًمٜمٍماٟمٞم٦م يم٠مًمقهٞم٦م اعمًٞمح و صٚمٌف و أصم٤مر اًمٜمّم٤مرى ذم وضمف قمٚمامئٜم٤م ؿمٌٝم٦م شم٠ميٞمد اًم٘مرآن ًمٕم٘م٤مئ

 .و اًمتثٚمٞم٨م و ُمثٚمف ىمقهلؿ سم٠من اًم٘مرآن ؿمٝمد سمًالُم٦م يمت٥م اًمٜمّم٤مرى ُمـ اًمتحريػ

 

و ىمد شمداول اًمٜمّم٤مرى هذه اًمِمٌٝم٦م ىمروٟم٤ًم ُمتٕم٤مىم٦ٌم ، و ىمد اٟمؼمى ًمٚمرد قمٚمٞمٝم٤م قمٚمامء اإلؾمالم ُمـ 

يثػمون هذه  ىمٌؾ اًم٘مراذم و اًمٓمقذم و اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، و ُم٤م يزال اًمٜمّم٤مرى طمتك يقُمٜم٤م هذا

اًمِمٌٝم٤مت ُمت٠موًملم وحمروملم ًمٌٕمض اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م ، و ىمد يم٤من هذا آدم٤مه واوح٤ًم ذم 

يمثػم ُمـ اًمٙمت٤مسم٤مت اًمتل دؾمٝم٤م اًمٜمّم٤مرى سملم أسمٜم٤مء اعمًٚمٛملم يدقمقن ومٞمٝم٤م أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد 

اًمذي شمٌٜم٧م ٟمنمه اًمٙمٜمٞم٦ًم  "ُمٜم٤مر احلؼ  "واوم٘مٝمؿ ذم هذه اعم٤ًمئؾ و ُمـ هذه اًمٙمت٤مسم٤مت 

ًمقهٞم٥م ظمٚمٞمؾ ، و أؾمٝمؿ ومٞمف إٟم٤ٌم  "اؾمتح٤مًم٦م حتريػ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس "ي٦م ، و يمت٤مب اعمٍم

اًم٤ٌميمقرة اًمِمٝمٞم٦م ذم  "، و ُمٜمٝم٤م يمت٤مب "اًم٘مرآن واعمًٞمحٞم٦م  "ؿمٜمقدة اًمذي يمت٥م يمت٤مسمف 

م9639و مل يذيمر اؾمؿ ُم١مًمٗمف ، و صدر قمـ ُمٓمٌٕم٦م اًمٜمٞمؾ اعمًٞمحٞم٦م قم٤مم  "اًمرواي٤مت اًمديٜمٞم٦م  . 
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أسمح٤مث  "و ٟمٞم٘مقٓ همؼميؾ يمت٤مسمف"اعمًٞمحٞم٦م ذم اإلؾمالم  "ىم٤م يمت٤مسمف و أصدر إب إسمراهٞمؿ ًمق

و يمت٥م أؾم٘مػ آظمر ُمـ اًمؼموشمًت٤مٟم٧م مل  "اعمجتٝمديـ ذم اخلٚمػ سملم اًمٜمّم٤مرى و اعمًٚمٛملم 

، و يمت٥م اًم٘مٛمص  "إىم٤مويؾ اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم اًمٙمت٥م اعمًٞمحٞم٦م  "يذيمر اًمٌٖمدادي اؾمٛمف يمت٤مب 

مسملم اعمًٞمحٞم٦م و اإلؾمال "زيمري٤م سمٓمرس رؾم٤مًمتف   ". 

 

قم٘مٞمدة اًمث٤مًمقث ذم اإلؾمالم  "يمت٥م طمٌٞم٥م ؾمٕمٞمد ُمٌحث٤ًم قمٜمقن ًمف  "أدي٤من اًمٕم٤ممل  "و ذم يمت٤مسمف 

جي٥م أن ٟمًتخدم اًم٘مرآن، و هق أُم٣م  "، و يٜم٘مؾ حمٛمد مجٕم٦م قمـ اعمٌنم ضمقن شم٤ميمكم ىمقًمف:"

ؾمالح ود اإلؾمالم ٟمٗمًف، سم٠من ٟمٕمٚمؿ اعمًٚمٛملم سم٠من اًمّمحٞمح ذم اًم٘مرآن همػم ضمديد ، و أن 

همػم صحٞمح اجلديد ومٞمف  " . 

 

جي٥م أن ٟمًتخدم اًم٘مرآن ود اإلؾمالم ٟمٗمًف طمتك  "و ي٘مقل اعمٜمٍم اإلٟمجٚمٞمزي سمرضمس : 

ٟم٘ميض قمٚمٞمف ، و ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمقؾمٞمٚم٦م هل اًمٙمذب أم اًمزيػ ، وم٤معمٝمؿ أن ٟمثػم ذم أٟمٗمًٝمؿ 

اًمِمؽ ، و أن ٟمٓمٗمئ ذم ىمٚمقهبؿ ضمذوة اإليامن هبذا اًمٙمت٤مب اًمذي يتٗمقق ذم ضم٤مذسمٞمتف و شم٠مصمػمه 

يمت٤مب ُم٘مدس قمرومف اًمٜم٤مس ُمـ ىمٌؾقمغم أي   " . 
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 : دعوى تييود القرآن أللوهوة املسوح

 

و يم٤من أهؿ اعم٤ًمئؾ اًمتل شمٜم٤مدى هب٤م اًمٜمّم٤مرى ًمالؾمتدٓل قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًم٘مرآن أًمقهٞم٦م اعمًٞمح ، و 

إٟمام اعمًٞمح قمٞمًك اسمـ ُمريؿ رؾمقل اهلل و  }ىمد شمٕمٚمؼ اًمٜمّم٤مرى سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم قمـ اعمًٞمح 

إن اهلل يٌنمك سمٙمٚمٛم٦م ُمٜمف اؾمٛمف اعمًٞمح  }، و ىمقًمف عمريؿ  {ُمريؿ و روح ُمٜمف يمٚمٛمتف أًم٘م٤مه٤م إمم 

اًمٚمت٤من وردشم٤م ذم  "روح اهلل و يمٚمٛم٦م اهلل  "ي٘مقل اًم٤ٌمسم٤م ؿمٜمقدة قمـ ًمٗمٔمل  {قمٞمًك اسمـ ُمريؿ 

و أي٤ًم يم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م وم٢من هذيـ اًمٚم٘مٌلم يدٓن قمغم ُمريمز رومٞمع ًمٚمٛمًٞمح ذم  "طمؼ قمٞمًك : 

وم٤مًمٜمّم٤مرى يٗمنون اًمٙمٚمٛم٦م سم٤معمٗمٝمقم اًمٞمقٟم٤مين اًم٘م٤مئؾ سم٠من اًمٙمٚمٛم٦م  "اًم٘مرآن مل يتٛمتع سمف همػمه

هل اًمٕم٘مؾ اإلهلل اًمْم٤مسمط حلريم٤مت اعمقضمقدات ، ومامدام اعمًٞمح هق يمٚمٛم٦م اهلل أي قم٘مٚمف ، ومٝمق 

أززم ٓ يٜمٗمّمؾ قمـ ذاشمف و ٓ يتخٚمػ قمٜمف ذم اًمقضمقد اسمتداء ، و ي٘مقل اًم٘مٛمص إسمراهٞمؿ ًمقىم٤م 

رق سملم اهلل و يمٚمٛمتف، يمام ٓ ومرق سملم اإلٟم٤ًمن و يمٚمٛمتفإٟمف ٓ وم"ذم رؾم٤مًمتف قمـ اًمتثٚمٞم٨م :  " . 

 

و أُم٤م روح اهلل ومٝمل قمٜمدهؿ ضمزء ُمـ ذاشمف يمح٤مل اًمٌنم وم٢مذا وصػ اعمًٞمح هب٤م دل ذًمؽ قمغم 

 .أًمقهٞمتف
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و يْمٞمػ اًمٜمّم٤مرى إمم هذيـ اًمٚم٘مٌلم ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرآن ُمـ وصػ عمٞمالد اعمًٞمح و ُمٕمجزاشمف 

مل ي٘متٍم إُمر قمغم يمٜمف اعمًٞمح أو ـمٌٞمٕمتف  "اًم٤ٌمسم٤م ؿمٜمقدة : ي٘مقل …اًم٤ٌمهرة و شمٚم٘مٞمٌف سم٤معمًٞمح

ُمـ طمٞم٨م هق يمٚمٛم٦م اهلل و روح ُمٜمف أًم٘م٤مه٤م إمم ُمريؿ ، و إٟمام اًمٓمري٘م٦م اًمتل وًمد هب٤م و اًمتل 

ذطمٝم٤م اًم٘مرآن ذم ؾمقرة ُمريؿ يم٤مٟم٧م ـمري٘م٦م قمجٞم٦ٌم ُمٕمجزي٦م مل يقًمد هب٤م أطمد همػمه ُمـ اُمرأة. 

،  ". إُمر اًمذي مل حيدث ٕطمد ُمـ ىمٌؾ و ٓ ُمـ سمٕمد زاده٤م همراسم٦م أٟمف يٙمٚمؿ اًمٜم٤مس ذم اعمٝمد

عم٤مذا خيتص هبذه اعمٕمجزات اًمتل مل يٕمٛمٚمٝم٤م أطمد،  "صمؿ يتحدث قمـ ُمٕمجزات اعمًٞمح و ي٘مقل 

 . " و اًمتل هل ُمـ قمٛمؾ اهلل ذاشمف

 

و يٚمحظ قمٚمامؤٟم٤م اضمتزاء اًمٜمّم٤مرى ًمٚمٜمّمقص اًمتل أيدوا هب٤م ُمٜمٓم٘مٝمؿ ، وم٤مٔي٤مت اًمتل حتدصم٧م 

وردت ذم ؾمٞم٤مق ذم اًمٜمّم٤مرى و شمثٚمٞمثٝمؿ ٓ  "روح ُمٜمف أو يمٚمٛم٦م  "ف سم٠مٟمف:قمـ اعمًٞمح ومقصٗمت

ي٤م أهؾ اًمٙمت٤مب ٓ شمٖمٚمقا ذم ديٜمٙمؿ و ٓ شم٘مقًمقا قمغم اهلل  }شم٠ميمٞمد قم٘م٤مئدهؿ ، وم٤مٔي٦م ُمـ أوهل٤م: 

إٓ احلؼ إٟمام اعمًٞمح قمٞمًك اسمـ ُمريؿ رؾمقل اهلل و يمٚمٛمتف أًم٘م٤مه٤م إمم ُمريؿ و روح ُمٜمف ومآُمٜمقا 

شم٘مقًمقا صمالصم٦م اٟمتٝمقا ظمػمًا ًمٙمؿ إٟمام اهلل إًمف واطمد ؾمٌح٤مٟمف أن يٙمقن ًمف وًمد ًمف سم٤مهلل و رؾمٚمف و ٓ 

ُم٤م ذم اًمًاموات و ُم٤م ذم إرض و يمٗمك سم٤مهلل ويمٞماًل * ًمـ يًتٜمٙمػ اعمًٞمح أن يٙمقن قمٌد 

ومقصٗمتف أي٤مت أيْم٤ًم سم٠مٟمف رؾمقل اهلل و أٟمف قمٌده {…هلل . 
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٤م وىمٕم٧م سم٢مذن اهلل ، وم٠ممهؾ و قمٜمدُم٤م حتدث اًم٘مرآن قمـ اعمٕمجزات اعمًٞمح حتدث قمـ أهن

اًمٜمّم٤مرى ُم٤م شمٜم٤مىمض همروٝمؿ ، و عم٤م ذيمر ُمٞمالد اعمًٞمح اًمٕمجٞم٥م ذيمر أيْم٤ًم ُمٞمالد آدم اًمذي 

آشم٤مين  }يِمٌٝمف ذم سمٕمض اًمقضمقه ، و يمام حتدث قمـ أقمجقسم٦م يمالُمف ذم اعمٝمد، ذيمر سم٠مٟمف ىم٤مل 

  { اًمٙمت٤مب و ضمٕمٚمٜمل ٟمٌٞم٤مً 

 

ء ُمٜمف صٜمٕمف احلداد اخلقري طملم أورد ىمقل و ُمثؾ هذا آضمؽماء قمغم اًمٜمص اًم٘مرآين و آٟمت٘م٤م

أورده٤م يمدًمٞمؾ قمغم سمٜمقة اعمًٞمح هلل. و  {إن يم٤من ًمٚمرمحـ وًمد وم٠مٟم٤م أول اًمٕم٤مسمديـ  }اهلل 

ؾمٌح٤من رب اًمًاموات و إرض  }أقمرض قمـ أي٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م ومٚمؿ يذيمره٤م و هل ىمقًمف 

اًمٜمّمقص قمغم  ، و ٓ ري٥م أن هذا اًمّمٜمٞمع يدل قمغم قمدم دًٓم٦م {رب اًمٕمرش قمام يّمٗمقن 

 .ُم٤م يروُمقٟمف إٓ سم٤مضمتزائٝم٤م، و هق صٜمٞمع جم٤مف ًمروح اًمٌح٨م قمـ احل٘مٞم٘م٦م و اطمؽمام اًمدًمٞمؾ

 

و قمٜمد اًمٜمٔمر ذم شمٚمؽ إضمزاء اًمتل أورده٤م اًمٜمّم٤مرى يمِمػ قمٚمامؤٟم٤م ًمٌس اًمٜمّم٤مرى ذم 

وم٢من إـمػم يٜمٌف إمم أن أي٤مت مل شمّمػ اعمًٞمح سم٤مًمٙمٚمٛم٦م  "اًمٙمٚمٛم٦م  "اؾمتدٓهلؿ.ومٌخّمقص

سمٙمٚمٛم٦م ُمٜمف اؾمٛمف اعمًٞمح قمٞمًك اسمـ  }ىمٜمقم اًمث٤مين ُمـ اًمث٤مًمقث، سمؾ ؾمٛمتف يمٚمٛم٦م يمام هق إ

و يمٚمٛمتف أًم٘م٤مه٤م إمم ُمريؿ }و ىم٤مل  {ُمريؿ   } . 
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ضم٤مء ٕطمد أُمقر ذيمره٤م اعمٗمنون و ٟم٘مٚمٝم٤م أصح٤مب اًمردود "يمٚمٛم٦م  "و ؾم٥ٌم شمًٛمٞم٦م اعمًٞمح 

 .اإلؾمالُمٞم٦م

 

 "يمـ "ٚمؼ سم٠مُمر اًمتٙمقيـ اإلهلل أن اعمًٞمح مل خيٚمؼ وومؼ ٟم٤مُمقس اًمٓمٌٞمٕم٦م اعمٕمت٤مد ، سمؾ ظم -أ

ومٙم٤من ، وم٘مد ظمٚمؼ سمٙمٚمٛم٦م اهلل اًمتل شمرضمع إًمٞمٝم٤م مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت اًمتل ٟمٜمًٌٝم٤م إمم اًم٥ًٌم 

اًم٘مري٥م )إسمقة( ، سمٞمٜمام اعمًٞمح ًمٞمس ًمف ؾم٥ٌم ىمري٥م ومٞمٜم٥ًم إمم اًم٥ًٌم إصؾ اًمذي ٟمِم٠م 

 .قمٜمف وضمقده

 

؟ ومٞمجٞم٥م قمٌد  ٦م ُمـ اهلل وم٢من اقمؽمض اًمٜمّم٤مرى و ىم٤مًمقا: إذًا عم٤مذا مل يًؿ آدم أيْم٤ًم يمٚمٛم

اًمرطمٞمؿ حمٛمد سم٠من ؾم٥ٌم ورود ذًمؽ ذم طمؼ اعمًٞمح دون آدم أن ُمٞمالد آدم مل يثػم شمٚمٙمؿ اًمري٦ٌم 

اًمتل وضمدٟم٤مه٤م ذم ُمٞمالد اعمًٞمح قمٜمدُم٤م وًمد ُمـ همػم أب ، وم٘م٤مل اًم٘م٤مئٚمقن : هق اسمـ اهلل .و ىم٤مل 

ذاك و ٓ ذا ،سمؾ آظمرون : اسمـ زٟمك . و ؾمقى ذًمؽ وم٤مؾمتٚمزم سمٞم٤من ؾم٥ٌم وضمقده ، و أٟمف ًمٞمس سم

 .هق خمٚمقق سمٙمٚمٛم٦م اهلل

 

أن اعم٘مّمقد سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمٌِم٤مرة اًمتل سمنم اهلل هب٤م ُمريؿ_ب . 
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و ذيمر اًمً٘م٤م سم٠من اعمراد سم٠من اعمًٞمح يتٙمٚمؿ سمٙمالم اهلل ، ومًٛمل سمذًمؽ يمٚمٛم٦م -ج  . 

 

و ٟمٌف قمٚمامؤٟم٤م سم٠من ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م سمٛمٕمٜمك أهن٤م صٗم٦م اهلل اعمتقًمدة قمٜمف أو أىمٜمقُمف اًمث٤مين مل شمرد ذم 

 .اًم٘مرآن اًمٙمريؿ و ٓ ذم اًمٙمت٥م اعم٘مدؾم٦م ؾمقى ُم٤م ضم٤مء ذم ُم٘مدُم٦م يقطمٜم٤م

 

ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ومقضمدوه٤م ٓ خترج قمـ  "اًمٙمٚمٛم٦م  "و شمتٌع قمٚمامؤٟم٤م ُمع اًمتٛمثٞمؾ ُمٕم٤مين 

ُمٕم٤مٍن: اًم٘مقل ، اًمققمد ، اًمٕم٘مٞمدة ، اًمتٕمٚمٞمؿ ، احلٙمؿ ، اعمخٚمقق ، اًمٜمٔم٤مم أو اًمٜم٤مُمقس. و ًمٞمس 

ًمٙمٚمٛم٦م سمٛمٕمٜمك : اإلًمف اعمتجًد أو صٗمتف اعمٜمٗمّمٚم٦م قمٜمف، أو ذم يمت٥م اًمٜمّم٤مرى إـمالق ًمٗمٔم٦م ا

ذم اًمًٞم٤مق اًم٘مرآين "اًمٙمٚمٛم٦م  "و ىمري٤ًٌم ُمـ هذه اعمٕم٤مين اؾمتٕمٛمٚم٧م ًمٗمٔم٦م  …اعمقًمقدة   . 

 

ومٚمٗمٔم٦م )ُمٜمف( ومٞمف ًمٞم٧ًم شمٌٕمٞمْمٞم٦م يمام ىم٤مل اًمٜمّم٤مرى ، سمؾ هل  {وروح ُمٜمف  }و أُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم 

، أو هل ًمٚمٌٞم٤من أي أن هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ اهلل، و ٓسمتداء اًمٖم٤مي٦م أي أن اعمخٚمقق سمدأ ُمـ اهلل

 .ًمٞم٧ًم ُمـ اًمِمٞمٓم٤من أو ُمـ همػمه يمام ي٘مقل اًمٞمٝمقد ذم اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم

 

ومٝمق إًم٘م٤مء جم٤مزي يمام ي٘م٤مل: ومالن أًم٘مك يمٚمٛم٦م أو أُمرًا ، و ُمثٚمف  {أًم٘م٤مه٤م إمم ُمريؿ  }و أُم٤م ىمقًمف 

39/9، ُمرىمس 99-41/99، اعمزُمقر 94/2ضم٤مء ذم اًمتقراة و اإلٟمجٞمؾ )اٟمٔمر اخلروج  ). 
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ووصػ اعمًٞمح سم٠مٟمف روح ُمٜمف يٕمٜمل أن اعمًٞمح ُمـ روح اهلل، ومـ)ُمـ( ًمٞم٧ًم شمٌٕمٞمْمٞم٦م ، سمؾ 

و ىم٤مل  {و ٟمٗمخ٧م ومٞمف ُمـ روطمل  }سمٞم٤مٟمٞم٦م أو ٓسمتداء اًمٖم٤مي٦م، يمام ىمٞمؾ ذم آدم  -يمام ؾمٌؼ -هل 

و ؾمخر ًمٙمؿ ُم٤م ذم اًمًاموات و إرض مجٞمٕم٤ًم ُمٜمف }شمٕم٤ممم قمـ ؾم٤مئر اعمخٚمقىم٤مت   } . 

 

 : و يمٚمٛم٦م اًمروح وردت ذم اًم٘مرآن سمٛمٕمٜمٞملم

 

: ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالمإول   

 

: اًم٘مقة و اًمت٠ميٞمد اإلهللو اًمث٤مين   

 

 "ويرى اعمٓمٕمٜمل أٟمف يّمح أن ي٘م٤مل سم٠من اعم٘مّمقد سم٤مًمروح هق اًمٜمٗمخ يمام ضم٤مء ذم ؿمٕمر ذي اًمرُم٦م 

روح  }أي أؿمٕمٚمٝم٤م سمٜمٗمخؽ . و يرى اًمً٘م٤م أٟمف يّمح أن ي٘م٤مل سم٠من ُمٕمٜمك  "و أطمٞمٝم٤م سمروطمؽ 

هق إهل٤مم ُمٜمف ، و يمام ورد هذا آؾمتٕمامل أيْم٤ًم ذم ُمقاوع ُمتٕمددة ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس {ُمٜمف  . 
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و أي٤ًم يم٤من ُمٕمٜمك اًمروح وم٢من قمٌد اًمًالم حمٛمد ي١ميمد سم٠مٟمف طمتك اًمٜمّم٤مرى ٓ ي٘مقًمقن سم٠من 

 . اعمًٞمح هق روح اًم٘مدس

 

 "ىمقًمف:  "أىم٤مٟمٞمؿ  اًمؼمه٤من اًم٘مقيؿ ذم إصم٤ٌمت اًمثالصم٦م "و يٜم٘مؾ قمـ ؾمٕمٞمد احل٤موي ذم يمت٤مسمف 

اًمروح اًم٘مدس اعمتحد ُمع إب و آسمـ أىمٜمقم ظم٤مص ممٞمز ًمف قمـ أىمٜمقُمٞمٝمام ، ومٝمق أىمٜمقم صم٤مًم٨م 

 ." ذم اًمالهقت

 

هق ذات "قمـ اًمروح اًم٘مدس : "اًمتثٚمٞم٨م و اًمتقطمٞمد  "و ي٘مقل ي٤مؾملم ُمٜمّمقر ذم رؾم٤مًمتف 

ٜمقم إب و طم٘مٞم٘مل و ؿمخص طمل و أىمٜمقم ُمتٛمٞمز ًمٙمٜمف همػم ُمٜمٗمّمؾ ، و هق أىمٜمقُمٞم٦م همػم أىم

 . " همػم أىمٜمقم آسمـ ، و هق ٟمٔمػم إب و آسمـ و ُم٤ًمٍو هلام

 

و زقمؿ اًمٌٕمض ُمـ اًمٜمّم٤مرى أن اعمًٞمح هق احلٛمؾ اًمٗم٤مدي اًمذي ذيمره اًم٘مرآن ذم صمٜم٤مي٤م ىمّم٦م 

. و مم٤م ٓ ظمالف ومٞمف قمٜمد اعمٗمنيـ أن اًمذسمح  {و ومديٜم٤مه سمذسمح قمٔمٞمؿ  }اًمذسمٞمح ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

امقمٞمؾهق يمٌش ومدى اهلل سمف إؾم . 
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ىمٚمٜم٤م اهٌٓم٤م ُمٜمٝم٤م مجٞمٕم٤ًم وم٢مُم٤م  }و سمٛمثؾ هذا اًمتٛمحؾ ًمٚمٜمّمقص ومٕمٚمقا قمٜمدُم٤م ومنوا ىمقل اهلل 

وم٘مد زقمؿ ص٤مطم٥م  {ي٠مشمٞمٜمٙمؿ ُمٜمل هدًى ومٛمـ شمٌع هداي ومال ظمقف قمٚمٞمٝمؿ و ٓ هؿ حيزٟمقن 

أن اهلدى اعمراد سم٤مٔي٦م هق اعمًٞمح "احلؼ  "يمت٤مب   . 

 

طمؼ اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ ، و ٓ يّمح ذم دومع ُمذه٥م  و ُم٤م ٟمٌف إًمٞمف قمٌد اًمًالم حمٛمد آٟمٗم٤ًم يّمح ذم

 .إرصمقذيمس اًمذيـ يرون أن اهلل هق اعمًٞمح و أٟمف روح اًم٘مدس

و أُم٤م ُمٞمالد اعمًٞمح و ُمٕمجزاشمف و ٟمج٤مشمف و رومٕمف إمم اًمًامء و ختّمٞمّمف سم٤مؾمؿ اعمًٞمح ، ومٙمؾ 

 ذًمؽ ٓ خيرج سمف قمـ ُم٘م٤مم اًمٕمٌقدي٦م اًمتل أووحٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمجالء ٓ ي٘مٌؾ اًمٚمٌس ، و

 .ىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ طمتك ذم يمت٥م اًمٜمّم٤مرى

 

 

 : دعوى تييود القرآن لعقودة التثلوث

 

و قم٘مٞمدة اًمتثٚمٞم٨م اًمتل مل جيد هل٤م اًمٜمّم٤مرى دًمٞماًل ذم يمتٌٝمؿ اعم٘مدؾم٦م زقمٛمقا أهن٤م ُمقضمقدة ذم 

سم٤مًمٜمّمقص اًمتل  "أدي٤من اًمٕم٤ممل  "اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، و اؾمتدل ًمذًمؽ طمٌٞم٥م ؾمٕمٞمد ذم يمت٤مسمف 
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و ُم٤م ُمٜمٕمٜم٤م أن ٟمرؾمؾ سم٤مٔي٤مت  }ٛمع أي مجع اًمتٕمٔمٞمؿ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم شمذيمر اهلل سمّمٞمٖم٦م اجل

 . { إٓ أن يمذب هب٤م إوًمقن

 

و اؾمتدل آظمرون سمّمٞمٖم٦م اًمًٌٛمٚم٦م وم٤مقمتؼموه٤م صٞمٖم٦م ُمثٚمث٦م . ي٘مقل وهٞم٥م قمزيز ظمٚمٞمؾ ذم 

اًمًٌٛمٚم٦م اعمًٞمحٞم٦م يم٤مٔيت: سمًؿ أب و  ":  "اؾمتح٤مًم٦م حتريػ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس  "يمت٤مسمف 

و ه٤مشملم …وح اًم٘مدس ، و اًمًٌٛمٚم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿآسمـ و اًمر

اًمًٌٛمٚمتلم مه٤م صقرة ـمٌؼ إصؾ ُمـ سمٕمْمٝمام ، وم٤معمًٞمحٞم٦م شمٕمرف إىمٜمقم إول سم٤مٕب ، 

سمٞمٜمام اإلؾمالم يٕمرومف سم٤مهلل ، و اعمًٞمحٞم٦م شمٕمرف إىمٜمقم اًمث٤مين سم٤مٓسمـ سمٞمٜمام يّمٗمف اإلؾمالم 

و  }ي أن ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرآن ُمـ شمٙمٗمػم اعمثٚمث٦م يمام ذم ىمقًمف و يزقمؿ احلداد اخلقر " …سم٤مًمرمحـ

ًم٘مد يمٗمر اًمذيـ ىم٤مًمقا إن اهلل  }و ىمقًمف  {ٓ شم٘مقًمقا صمالصم٦م اٟمتٝمقا ظمػمًا ًمٙمؿ إٟمام اهلل إًمف واطمد 

 "، يزقمؿ أن هذه اًمٜمّمقص وردت ذم همػم صم٤مًمقث اًمٜمّم٤مرى ، ومٞم٘مقل احلداد: {صم٤مًم٨م صمالصم٦م 

اهلل هق اعمًٞمح اسمـ ُمريؿ ، و إن أهل٦م صمالصم٦م ، و إن اهلل  إن شم٘مرير اًم٘مرآن سمٙمٗمر ُمـ ي٘مقل : إن

صم٤مًم٨م صمالصم٦م ، و إن هٜم٤مك ُمـ يتخذ ُمريؿ إهل٤ًم ُمع اسمٜمٝم٤م ، ًمٞمس ُمقضمٝم٤ًم جلٛمٞمع اًمٜمّم٤مرى ، و إٟمام 

  ." هق ًمٌٕمض ـمقائٗمٝمؿ

 

و قمٚمٞمف وم٢من اخلقري يرى أن اًمتٙمٗمػم ُمتقضمف إمم اًمٞمٕم٤مىم٦ٌم إرصمقذيمس أو ًمٚم٘م٤مئٚملم سم٠من ُمريؿ 

ف اًمث٤مًمقث ، أُم٤م ؾمقاهؿ ُمـ أهؾ اًمتثٚمٞم٨م ومال يٙمٗمرونأطمد أـمرا . 
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و ذم اإلضم٤مسم٦م قمـ هذه اًمِمٌٝم٦م رأى قمٚمامؤٟم٤م متحاًل ذم آؾمتدٓل ُمـ اًمٜمّم٤مرى ٓ ي٘مٌؾ ، 

وم٤مًمًٌٛمٚم٦م ومٞمٝم٤م شمٙمرار ًمّمٗم٤مت اًمقاطمد ، وم٤مهلل هق اًمرمحـ ، و هق اًمرطمٞمؿ ، و هق اعمٚمؽ ، و هق 

، سمؾ وًمف أؾمامء أيمثر ُمـ ذًمؽ ، ًمٙمٜمف ذات و ًمف ضمؾ و قمال شمًٕم٦م و شمًٕملم أؾماًم  …اًم٘مدوس

 .واطمدة

 

و أُم٤م صم٤مًمقث اًمٜمّم٤مرى وم٤مٔب ومٞمف ًمٞمس آسمـ و ٓ اًمروح اًم٘مدس ، سمؾ ًمٙمؾ ذاشمف اعمًت٘مٚم٦م و 

ظمّم٤مئّمف وم٤مٓسمـ اسمـ أب و ًمٞمس إب أسم٤ًم ًمٜمٗمًف ، و ىمد رسمط اًمٜمّم٤مرى سملم أـمراف 

ًا قمٓمػ ذوات و ًمٞمس قمٓمػ اًمث٤مًمقث سم٤مًمقاو اًمٕم٤مـمٗم٦م اًمتل شم٘متيض اعمٖم٤ميرة ، ومٕمٓمٗمٝمؿ إذ

 .صٗم٤مت

 

دًمٞماًل صحٞمح٤ًم عمـ  {اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ  }و ًمق صح ُمثؾ هذا اًمًٌٞمؾ ذم آؾمتدٓل ًمٙم٤من ىمقًمف 

 .ي٘مقل سمثٜم٤مئٞم٦م اهلل، و شمٙمقن ظمقاشمٞمؿ ؾمقرة احلنم دًمٞماًل عمـ ي١مُمـ سمتٕمدد أهل٦م
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ن اجلٛمع و أُم٤م شمٕمٚمؼ اًمٜمّم٤مرى سم٤مًٕمٗم٤مظ اًمتل حتدصم٧م قمـ اهلل سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع ومٝمق ُمردود ٕ

ومٞمٝم٤م مجع شمٕمٔمٞمؿ و ًمٞمس مجع شمٕمداد ، و هق ُمٕمٝمقد ذم يمالم إُمؿ ، يمام ورد ذم اًم٘مرآن آي٤مت 

إين أٟم٤م اهلل ٓ إًمف إٓ أٟم٤م وم٤مقمٌدين }حتدصم٧م قمـ اهلل ومذيمرشمف سمّمٞمٖم٦م اإلومراد يم٘مقًمف   } . 

 

اىمرأ سم٤مؾمؿ رسمؽ  }و ىمد ورد اإلومراد واجلٛمع ضمٜم٤ًٌم إمم ضمٜم٥م ذم ؾمقرة اًمٕمٚمؼ ، ومٗمل أوهل٤م 

ؾمٜمدع اًمزسم٤مٟمٞم٦م }و ذم آظمره٤م  {اًمذي ظمٚمؼ   } . 

 

 . و هذا اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ٓ حيت٤مج إمم يمثػم قمٚمؿ و ومٝمؿ إلدرايمف

 

 

 : اخلامتة

 

 : وسمٕمد أظمٚمص ُمـ يمؾ ُم٤م ؾمٌؼ إمم ٟم٘م٤مط ه٤مُم٦م قمدة

 

 . أن أُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمػم ٓيٜمْم٥م سمتٓم٤مول اًمزُم٤من واٟمٍمام اًم٘مرون - 1
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ف سمقًمس وُمـ سمٕمده قمـ اًمقصمٜمٞم٤مت اًم٘مديٛم٦م ، وم٤مىمتًٌقا ُمٜمٝم٤م قم٘م٤مئد اعمًٞمحٞم٦م ديـ ٟمحٚم - 2

اًمٜمٍماٟمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م : دمًد اإلًمف .ُمقت اإلًمف يمٗم٤مرة ًمٚمخٓم٤مي٤م . واظمتّم٤مص اًمّمٚمٞم٥م هبذا 

 ..… اعمقت. قم٘مٞمدة اًمث٤مًمقث اعمقطمد . اًمٕمِم٤مء اًمرسم٤مين

 

ق ديـ اًمتقطمٞمد اًمٜمٍماٟمٞم٦م احل٘م٦م ديـ اهلل اًمذي أٟمزًمف قمغم ٟمٌٞمف قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم ،وه - 3

اخل٤مًمص اًمذي ٟم١مُمـ سمف يمام ٟم١مُمـ سم٤مًمتقراة واإلٟمجٞمؾ اًمٚمذيـ أٟمزهلام اهلل قمز وضمؾ وُمٚم١مه٤م 

اهلدى واًمٜمقر وهذا اهلدي مل شمٜمدرس آصم٤مره إمم اًمٞمقم ُمـ اًمٙمت٥م اعم٘مدؾم٦م قمٜمد اًمٜمّم٤مرى 

،طمٞم٨م ئمٝمر اًمتقطمٞمد ومٞمٝم٤م ضمٚمٞم٤ًم يم٤مًمِمٛمس ذم راسمٕم٦م اًمٜمٝم٤مر ،ذم طملم ٓ شمٙم٤مد هذه اًمٙمت٥م شمدل 

غم اًمتثٚمٞم٨م إٓ سم٤مًمتحريػ واًمتٕمًػ واًمتٛمحؾ ذم اًمٗمٝمؿ وآؾمتدٓلقم  .. 

 

إؾمٗم٤مر اعم٘مدؾم٦م سملم يدي اًمٜمّم٤مرى اًمٞمقم يمت٥م ٓيٕمٚمؿ قمغم وضمف اًمتحديد ُمـ يم٤مشمٌٝم٤م ،  - 4

وهل يمت٥م ؾمػمة وشم٤مريخ مل يزقمؿ يمت٤مهب٤م اعمجٝمقًمقن أهنؿ ي٘مدُمقن ُمـ ظمالهل٤م يمٚمٛم٦م اهلل ، وإن 

.وم٢من اًمت٠مُمؾ هبذه اًمٙمت٥م يٙمِمػ زيػ هذه اًمدقمقى ،  زقمؿ اًمٜمّم٤مرى أهن٤م يمت٧ٌم سم٢مهل٤مم

 . ويث٧ٌم سمنمي٦م هذه اًمٙمت٥م وظمٚمقه٤م قمـ اًمقطمل وهدي اًمٜمٌقات
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هذه إؾمٗم٤مر اعم٘مدؾم٦م ىمدؾمٝم٤م اًمٌنم وُمٜمحقه٤م ذم جم٤مُمٕمٝمؿ صٗم٦م اًم٘مدؾمٞم٦م واًمٕمٚمقي٦م قمؼم  - 5

٤م جم٤مُمع قمدة رومْم٧م سمٕمض هذه إؾمٗم٤مر ، صمؿ أىمرهت٤م ، وُم٤م يزال سمٕمْمٝم٤م ُمرومقو٤ًم إمم يقُمٜم

 . هذا سمٕمد أن يم٤من جمٛمٕم٤ًم قمغم ىمداؾمتف

 

إؾمٗم٤مر اعم٘مدؾم٦م قمٜمد اًمٜمّم٤مرى ٓ شمدل قمغم اًمٙمثػم ُمـ ُمٕمت٘مدات اًمٜمّم٤مرى ، سمؾ هل ذم  - 6

يمثػم ُمـ اعم٤ًمئؾ شمٜم٘مض ُمٕمت٘مدات اًم٘مقم وشمٙمِمػ زيٗمٝم٤م وقمقاره٤م .ويٕمقد ذًمؽ ًمّمدور 

عمج٤مُمع اعمت٠مظمرة اًمٜمّم٤مرى هبذه اًمٕم٘م٤مئد قمـ ومٙمر سمقًمس اعمرومقض قمٜمد ؾم٤مئر اًمتالُمٞمذ أو قمـ ا

 . اًمتل ص٤مهم٧م اًمٕم٘م٤مئد شمٌٕم٤ًم ًمٚمٗمٚمًٗم٤مت اعمختٚمٗم٦م

 

ذم إؾمٗم٤مر اًمتل يتٜم٤مىمٚمٝم٤م اًمٜمّم٤مرى أصم٤مرة ُمـ ٟمقر إٟمٌٞم٤مء شمِمٝمد هلل سم٤مًمتقطمٞمد وًمٜمٌٞمف حمٛمد  - 7

 . سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ، وًمٚمٞمٝمقد سم٤مًمٗمًؼ واًمتحريػ واًمتٌديؾ

 

لم إُمؿ، وىمد أصم٧ٌم صٚم٥م اعمًٞمح أُمر زقمؿ اًمٜمّم٤مرى وىمققمف، وادقمقا قمٚمٞمف اًمتقاشمر سم - 8

قمٚمامؤٟم٤م وسمٕمنمات اًمٜمّمقص اًمٙمت٤مسمٞم٦م سمٓمالن هذه اًم٘مّم٦م وٟمج٤مة اعمًٞمح ُمـ اًمّمٚم٥م 

 .اعمزقمقم
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قم٘مٞمدة اًمٗمداء واخلالص وهؿ آظمر شمٕمٚمؼ سمف اًمٜمّم٤مرى ُمـ همػم ُم٤مدًمٞمؾ سيح قمـ  - 9

 .اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم، وىمد أصم٧ٌم قمٚمامؤٟم٤م سمٓمالن هذا اعمٕمت٘مد سم٤مٕدًم٦م اًمٙمت٤مسمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م

 

ؿمٌٝم٤مت اًمٜمّم٤مرى قمـ اإلؾمالم شمٜمٌع ُمـ اًمٙمذب اًمٗم٤موح أو اًمتٚمٌٞمس اخل٤مدع أو  - 10

 . اجلٝمؾ اعمٓمٌؼ سمٓمٌٞمٕم٦م وأصقل هذا اًمديـ

 

ضمٝمقد قمٚمامء اًم٘مرن اًمراسمع قمنم ظمالص٦م ُم٤ٌمريم٦م اؾمتثٛمرت ضمٝمقد اًم٤ًمسم٘ملم ، وأو٤موم٧م  -11

 . قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اعمٕمٓمٞم٤مت اجلديدة ُم٤م أصمرى اجلدل اإلؾمالُمل اًمٜمٍماين ذم هذا اًم٘مرن

 

اًمداومع اًمذي دومع قمٚمامءٟم٤م خلقض اجلدل ُمع اًمٜمّم٤مرى إيامهنؿ سمقاضم٥م اًمٌٞم٤من واًمتٌٚمٞمغ ،  -12

وإدرايمٝمؿ ًمٚمخٓمر اًمذي شمِمٙمٚمف اعم١مؾم٤ًمت آؾمتٕمامري٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م واهلجٛم٦م اًمتٌِمػمي٦م 

 . اًمنمؾم٦م قمغم سمالد اعمًٚمٛملم اعمختٚمٗم٦م

 

ىمد أسمدى قمٚمامؤٟم٤م ذم يمؾ ضمٝمقد قمٚمامئٜم٤م اعم٤ٌمريم٦م شمريمزت ذم ومٜمل اًمت٠مًمٞمػ واعمٜم٤مفمرة ، و -13

 . ُمـ اًمٗمٜملم ُم٤م يٚمٞمؼ سمٛمـ حيٛمؾ ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٚمؿ واحلؼ واًمدًمٞمؾ
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 . واهلل وزم يمؾ ظمػم وهيدي إمم يمؾ سمر وهق وطمده اعمًتٕم٤من

 

 


